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rînăra ingineră Leila Lupu 
— șefa Instalației D.V. a 
Rafinăriei Cîmplna - 
mijlocul muncitorilor din 
secție, la începutul unei noi 

zile de muncă.

I
I imsl n ce’ PrinI munca harnica a

constructorilor, se
I ridică o nouă ce-

j tate a chimiei,
IlOl Combinatul de în

grășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș, pe alte 
meleaguri ale țării — în școli 
și facultăți, precum și în cele
lalte combinate — învață și se 
specializează viitoarele cadre 
ale acestui obiectiv important 
al planului șesenal. Faptul că 
școlarizarea cadrelor se des
fășoară concomitent cu con
strucția combinatului este o 
chezășie că instalațiile și agre
gatele moderne vor fi deservite și
o temeinică pregătire tehnico-profesională.

Odată cu începerea lucrărilor de construcție la 
nostru a început și recrutarea cadrelor de ingineri, maiștri 
și tehnicieni, proveniți în special de la combinatele cu profil, 
asemănător, constituindu-se astfel nucleul de cadre tehnice 
care vor conduce complicatele procese chimice. De asemenea, 
în 1963 a început și recrutarea cadrelor de muncitori pen
tru combinat (operatori chimiști, lăcătuși, electricieni, meca
nici AMC, mecanici pompe-compresoare etc.). Una din sar
cinile principale care au stat în fața conducerii combinatului 
a fost elaborarea planului de pregătire a întregului personal 
de muncitori, ingineri, maiștri și tehnicieni proveniți din 
școli, facultăți sau alte sectoare ale economiei naționale și 
crearea condițiilor pentru realizarea tuturor obiectivelor 
propuse în acest plan. Printre altele, am prevăzut ca între
gul personal al întreprinderii să se specializeze în unități 
cu profil asemănător, pentru a cunoaște în amănunțime toate 
problemele legate de specificul viitoarei producții a combi
natului.

Primul pas s-a făcut prin trimiterea unui grup de ingineri 
și maiștri la specializare la Combinatul de îngrășăminte 
azotos 3 Piatra-Neamț. Acest grup și-a început specializarea 
tocmai în perioada în care acest combinat se afla în faza 
de punere în funcțiune, lucru care le-a permis să cunoască 
problemele și greutățile începutului, să învețe din ele.

O mare atenție acordăm ridicării calificării și specializării 
muncitorilor de diferite profesii care vor lucra în cadrul 
combinatului. Muncitorii care înainte au lucrat în diverse 
întreprinderi trebuiau acomodați, specializați la condițiile 
unui combinat chimic, nou, lucru care s-a făcut prin trimi
terea lor la specializare în diferite centre cu unități chimice 
asemănătoare (Piatra Neamț, Făgăraș, Victoria). Durata și 
conținutul perioadei de specializare au fost stabilite în func
ție de pregătirea de bază, de specificul meseriei, de dome
niul în care a lucrat anterior. Tot la aceste combinate au 
fost trimiși și tinerii absolvenți ai școlilor profesionale, pen
tru a se specializa la instalații chimice moderne. Specializa
rea este organizată pe diferite operații și faze ale procesului 
tehnologic.

Un mare accent se pune la această specializare pe pregă
tirea complexă a cadrelor de muncitori și maiștri. Să luăm 
ca exemplu turbo-compresoriștii. Pe lîngă faptul că am 
inclus în programul lor de specializare cunoașterea locului 
de muncă, a mașinilor și instalațiilor cu care lucrează, am 
urmărit ca ei să cunoască foarte bine specificul secției, legă
tura cu alte locuri de muncă, procesele tehnologice care au 
loc în instalații și mînuirea echipamentului A.M.C. al com
presorului. în perioada specializării muncitorul trebuie să-și 
însușească, să cunoască temeinic caracteristicile și particu
laritățile mașinii, ceea ce îi va da posibilitate să intervină, 
atunci cînd va fi necesar, la repararea unor anumite deran
jamente ale acesteia fără a cere ajutorul lucrătorilor de la 
întreținere.

Grupele de specializare sînt îndrumate de maiștrii și ingi
nerii combinatului nostru, care se specializează ei înșiși în 
aceste unități. Pentru a urmări modul și gradul de pregătire 
a muncitorilor, în afară de controalele delegaților combina
tului, lunar ei sînt verificați de comisii special organizate. în 
urma acestor examinări s-a constatat că 80 la sută din mun
citorii noștri aflați la pregătire și-au însușit bine și foarte 
bine problemele legate de meseria în care se specializează. 
Organizațiile U.T.M. din unitățile unde se specializează ti
nerii care vor lucra în combinatul nostru, au dat un sprijin 
prețios acestora în însușirea cunoștințelor practice și a de
prinderilor privind deservirea instalațiilor moderne. Noj so
licităm și în viitor sprijinul organizațiilor U.T.M. care, an- 
trenînd pe tinerii noștri la adunările generale U.T.M., la con
cursurile pe teme profesionale etc., pot contribui la pregăti
rea unor muncitori cu înaltă calificare, la întărirea spiritu
lui lor de răspundere față de profesia lor.

Datorită atenției acordate pregătirii lor. a însușirii temei
nice a meseriei, deja mulți dintre viitorii muncitori ai com
binatului au ajuns titulari pe posturile pentru care s-au spe
cializat. Dintre aceștia îi amintim pe tinerii Dredeteanu Ar- 
sinte, Constantin Bob, Iosif Butuc, Pascu Olteanu, operatori 
chimiști. De asemenea, tot datorită rezultatelor bune obți
nute în timpul perioadei de specializare, 7 maiștri și 20 
muncitori energo-mecanici participă la lucrările de montaj 
de la combinatele chimice Craiova și Tg. Mureș. Luînd par
te la lucrările de montaj și de instalații, pe lîngă faptul că 
pun în practică cunoștințele dobîndite în perioada specia
lizării, muncitorii ajung să cunoască mai bine instalațiile și 
utilajele moderne, părțile lor componente, ceea ce le va fi 
de folos atunci cînd vor deservi instalațiile combinatului 
nostru.

în noile condiții tehnice în care procesele de producție 
sînt automatizate, a apărut necesitatea unor meserii noi 
ca de exemplu, cea de mecanici pentru aparate de măsu
ră și control. Ținînd cont de faptul că pînă în prezent au

combinatul

CTUALITAȚII

La sediul Academiei R. P. 
Romîne s-a deschis vineri di
mineața expoziția „Cărți stră
ine noi în Biblioteca Acade
miei R.P.R.".

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Tudor Vianu, 
directorul general al bibliote
cii, asistența — academicieni, 
cercetători și alți oameni de 
cultură — au vizitat expoziția. 
Aceasta cuprinde 500 de vo
lume din achizițiile mai valo-

roase intrate în patrimoniul 
bibliotecii în ultimii doi ani, 
privind domeniile: matema
tică- astronorăie, fizică, chimie, 
geologie-geografie, biologie, a- 
gronomie-silvicultură, medi
cină, tehnică, filozofie, isto
rie, filologie-literatură și artă. 
Un grafic înfățișează îmbogă
țirea fondului bibliotecii, în
deosebi prin schimburile de 
cărți și publicații periodice pe 
care Academia R. P. Romîne,

PIESE NOI IN COLECȚIILE
MUZEELOR MARAMUREȘENE

In patrimoniul Mu
zeului orășenesc din 
Satu Mare a intrat 
recent un tezaur mo
netar datînd din seco
lul al XVII-lea, desco
perit de colectiviștii 
din comuna Turulung, 
raionul Oaș. Tezaurul, 
este format din 28 
monede de argint aus_ 
triace și poloneze.

In fiecare an colec
țiile muzeelor din re-

giunea Maramureș, se 
îmbogățesc cu obiecte 
de valoare documen
tară.

Printre piesele im
portante ale muzeului 
regional din Baia 
re, se află și un 
celtic interesant 
ornamentația sa ; 
fost descoperit 
prilejul unor săpături 
făcute în comuna Ciu- 
mești, raionul

Folosirea energiei 
electrice in G. A. C.

Extinderea electrificării sa
telor a permis gospodăriilor 
agricole colective din regiunea 
Dobrogea să folosească ener
gia electrică în tot mai multe 
sectoare de producție. în pre
zent, mai mult de 100 de gos
podării agricole colective fo
losesc mașini acționate elec
tric la tocatul și pregătirea 
furajelor pentru animale. La 
gospodăriile agricole colecti
ve din comunele Comana, 
Chirnogeni, Topraisar și alte
le, pompele pentru scosul și 
distribuirea apei în grajduri și 
în alte sectoare de producție 
funcționează cu motoare elec
trice.

In Dobrogea se execută anul 
acesta lucrări de electrificare 
a altor 32 de sate, cu care se 
încheie, în linii mari, acțiu
nea de electrificare a satelor 
regiunii. In numeroase alte 
localități continuă totodată lu
crările de extindere a rețelei 
electrice.

(Continuare în pag. a Uî-a)
(Agerpres)

institutele de în- 
științifice le fac 

5 140 de instituții

bibliotecile, 
vățămînt și 
cu peste 
similare din aproape o suta de 
țări.

Expoziția rămâne deschisă 
pînă la 15 aprilie.

(Agerpres)

Izotopi radioactivi 
folosiți în industrie

Mu- 
coif 
prin 
el a 

cu

Cărei.

La Muzeul orășenesc 
din Satu Mare, atrage 
atenția, de asemenea, 
o barcă lungă de 15 
m s confecționată din- 
tr-un trunchi de ste
jar, ea a fost desco
perită în albia Some
șului, lîngă satul Be- 
rindan. 
că a fost folosită 
evul mediu la 
portul sării de 
nele Dejului.

Se presupune 
în 

trans
la Oc-

Un grup de cercetători de la 
Filiala din Cluj a Institutului 
de fizică atomică al Acade
miei R. P. Romîne, în colabo
rare cu specialiștii de la Fa
brica de. ciment „Victoria So
cialistă" din Turda au expe
rimentat și pus în aplicare re
cent un procedeu modern de 
măsurare cu ajutorul izotopi
lor radioactivi a cantității de 
pastă de ciment existentă în 
bazinele de egalizare. Pînă a- 
cum, mijloacele cu care se fă
ceau măsurătorile nu permi
teau decît o determinare apro
ximativă.

Economii 
la prețul de cost

BAIA MARE (de la cores
pondentul nostru)

Colectivele de muncă ale 
mai multor întreprinderi a- 
parținînd Trustului minier 
Baia Mare, au făcut zilele a- 
cestea bilanțul realizărilor pe 
primele două luni ale anului 
curent. Cu acest prilej munci
torii, tehnicienii și inginerii au 
constatat că și angajamentul 
de a da produse la un preț de 
cost redus se realizează cu 
succes.

Aplicînd metode avansate 
de muncă în subteran, cum ar 
fi: extinderea pușcării selec
tive, armarea galeriilor cu 
prefabricate din beton, găsi
rea celor mai bune soluții teh
nice de economisire a consu
mului specific de materiale și 
energie electrică, mai multe 
întreprinderi miniere au redus 
simțitor cheltuielile pe tona 
de minereu.

în lunile ianuarie și februa
rie, întreprinderile miniere 
Herja și Cavnic, au realizat 
economii la prețul de cost de | 
761 000 lei, respectiv, 768 000 I 
lei, iar Exploatarea minieră | 
Baia Borșa a realizat la același . 
indicator de plan economii în I 
valoare de 859 000 lei. I

Sortiment bogat

de hîrtie
La fabrica din Buș

teni se produce un 
nou sortiment de hîr
tie creponată, impreg
nată cu bachelită ; ea 
este utilizată la con
fecționarea elemente
lor pentru filtrele de 
motorină ale tractoa
relor. De asemenea, 
la Fabrica „Steaua 
roșie" din Bacău se 
realizează hîrtie spe
cială pentru filtrarea 
vinurilor și a altor li

chide, urmînd ca în 
curînd să intre în pro
ducție sortimente de 
hîrtie și cartoane des
tinate confecționării 
filtrelor pentru lubri- 
fianți și combustibili.

Fabrica de hîrtie din 
Petrești a fost dotată 
cu o instalați© com
plet automatizată care 
realizează anual circa 
3 milioane de amba
laje speciale pentru 
produsele alimentare :

In prezent, industria 
de hîrtie și celuloză 
livrează mai bine de 
200 sortiment© de hîr
tie și cartoane, prin
tre care hîrtie acope
rită cu pelicule din 
mase plastice, hîrtie 
superioară pentru ti
părirea albumelor, 
pliantelor și reprodu
cerilor de artă, pre
cum și un sortiment 
bogat de rechizite 
școlare și articole de 
larg consum.

Moi construcții de locuințe în orașul Cluj Foto: O. PLECAM

TINERII ZOOTEHNIȘTI LA SFAT
Recent, Comitetul raional Sebeș al U.T.M., în colaborare 

cu Consiliul agricol raional, a organizat o consfătuire cu ti
nerii crescători de animale din gospodăriile colective, în 
scopul răspîndirii experienței înaintate cu privire la culti
varea în rîndurile tineretului a dragostei pentru meseria de 
îngrijitor de animale și popularizării metodelor de muncă 
ale fruntașilor. La consfătuire au mai participat secretarii 
organizațiilor U.T.M. din G.A.C., președinți de gospodării, 
ingineri zootehnicieni, briga dieri.

Trecuseră cîțiva ani de la 
înființarea gospodăriei colec
tive din Pianul de Jos. în 
gospodărie se pregătea o ser
bare în cinstea fruntașilor 
din sectorul zootehnic : Gheor
ghe Jurj, Rusalina Ghitan, 
Gheorghe Popescu etc. La pro
gramul artistic, la întreaga pe
trecere au luat parte și mulți 
tineri ca invitați. Erau printre 
ei și Aurel Costea, loan Tomi- 
ța, Leontina Pasca etc. Gheor
ghe Jurj, dintre sărbătoriți, a 
povestit celor prezenți cum a 
reușit să ridice producția de 
lapte a unei vaci din lotul său 
de la 5—7 litri lapte pe zi, la 
20—25 de litri. Era un record 
pentru satul lor. Pasiunea a- 
cestui mulgător, sîrguința, pri
ceperea. încununarea cu succes 
a eforturilor depuse pentru 
creșterea producție de lapte

pe cap de vacă furajată au 
stîrnit admirația tinerilor in
vitați la serbare. Poate chiar 
atunci s-a trezit întîia dată in
teresul utemistului loan To- 
mița pentru meșeria de cres
cător de animale pe care nu 
peste mult timp avea s-o îm
brățișeze pentru totdeauna.

Consiliul de conducere ini
țiase cîteva vizite și schim
buri de experiență la sectoa
rele zootehnice ale G.A.C. din 
Răhău, Cîlnic, Gîrbova și 
Miercurea. Din comuna Pianul 
de Jos însă, n-au plecat numai 
îngrijitori de animale. Orga
nizația U.T.M. mobilizase la a- 
ceste acțiuni și un număr de 
10 tineri colectiviști din brigă
zile de cîmp, adică pe aceia 
pe care intenționau de mai 
multă vreme să-i recomande 
să lucreze în sectorul zooteh

nic. Vizitarea fermelor, a con
strucțiilor zootehnice noi, dis
cuția cu tinerii îngrijitori de 
aici au avut darul să întărea
scă convingerea multor tineri 
vizitatori că locul lor de mun
că cel mai potrivit este secto
rul zootehnic. Iarna, aceiași 
tineri au fost îndrumați să 
frecventeze cursurile zooteh
nice, iar în primăvara acelu
iași an au fost trimiși cu vi
tele în taberele de vară, ală
turi de alți îngrijitori experi
mentați. In prezent Tomița, 
Costea și Rusalina sînt îngri- 
jitcri-mulgători fruntași. După 
ei au urmat apoi alții și alții. 
In prezent o mare parte din 
animalele colectiviștilor din 
Pianul de Jos sînt îngrijite de 
17 tineri zootehniști.

în cadrul consfătuirii, se
cretarii organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C. Cîlnic, Apoldul de 
Jos, Apoldul de Sus, Daia, Do- 
bîrca și altele au vorbit și ei 
despre propria lor experiență 
în munca cu tinerii din zoo
tehnie și despre pregătirea ce
lor care urmează să fie reco
mandați să lucreze în acest 
sector. Ei sînt cuprinși în 
cursurile zootehnice cu durata

de trei ani; sînt îndrumați să 
participe, alături de îngrijitorii 
cu experiență îndelungată, la 
desfășurarea programului de 
grajd, pentru a-și însuși trep
tat cunoștințele și deprinderile 
unui bun îngrijitor de ani
male.

★

De cînțiva ani încoace, Us
cat Simion, îngrijitor-mulgător 
la G.A.C. din Cîlnic n-a obținut 
de la lotul său mai puțin de 
3 500 litri lapte pe cap de vacă 
furajată. Obișnuită este pro
ducția de 4 000 litri. Era 
firesc, așadar, ca în ca
drul consfătuirii cuvîntul 
său să fie ascultat cu un inte
res deosebit, pentru că se știa 
dinainte că va avea să-și îm
părtășească o experiență valo
roasă din care fiecare tînăr 
are multe de învățat. „Secre
tul succeselor mele sînt cei 10 
ani de practică neîntreruptă în 
meserie" — a spus Uscat. Ni
mic mai concludent. în acești 
ani îndelungați el a reușit să 
facă cea mai bună selecție de 
vaci din fermă (toate provin 
din aceiași părinți), să încer
ce cele mai felurite metode de 
îngrijire și furajare a anima

lelor, pentru ca la urmă să a- 
leagă pe cele corespunzătoare.

Tocmai de aici, și pe nesim
țite, tinerii prezenți la consfă
tuire au început o vie discuție 
pe marginea problemei „per
manentizarea tinerilor în sec
toarele zootehnicei Ion Marcu 
din G.A.C. Apoldul de Jos, 
Samoilă Roth din G.A.C. Apol
dul de Sus, Viorica Tudor, din 
G.A.C. Miercurea, Rusalina 
Dragoș din G.A.C. Cîlnic, Ni- 
colae Zidu din G.A.C. Dobîrca 
etc., toți zootehniști fruntași, 
cu o experiență de 5—6 ani în 
meserie, au pus succesele lor 
frumoase pe seama practicii 
îndelungate.

Secretarii organizațiilor 
U.T.M. și-au împărtășit expe
riența în ceea ce privește ac
tivitatea desfășurată în rîndul 
tinerilor îngrijitori pentru per
manentizarea lor în meserie. 
Un factor esențial în această 
privință îl constituie îmbună
tățirea în permanență a condi
țiilor de muncă și trai ale în
grijitorilor.

La ferma de bovine a G.A.C. 
Miercurea, fermă vizitata în 
cadrul programului consfătui
rii, au fost mecanizate o serie

de lucrări care ușurează mun
ca oamenilor, cum este curăți
rea grajdurilor, furajarea etc. 
La fiecare grajd apoi au fost 
amenajate camerele îngrijito
rilor dotate cu cărți, reviste: 
tot aici vin și ziarele. Acum 
se prevede ca ferma să fie ra- 
dioficată. Bîrk Mihai, secreta
rul organizației U.T.M. din 
G.A.C. Pianul de Jos, a arătat 
că organizația lor s-a orientat 
spre atragerea tuturor tineri
lor din sectorul zootehnic la 
viața cultucal-artistică a satu
lui. Astfel el, apoi Ilarie Jurj, 
Lucia Pașca și alți tineri de la 
ferme fac parte din brigada 
artistică de agitație și din alte 
formații de la căminul cultu
ral. La G.A.C. din Gîrbova or
ganizația U.T.M. s-a preocupat 
ca toți tinerii crescători de a- 
nimale să fie cititori ai biblio
tecii, mulți dintre ei devenind 
purtători ai insignei de „Prie
ten al cărții**. Tot aici, și mai

LAL ROMULUS 
corespondentul 

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara

(Continuare în pag. a IlI-a)

In atelierul de practici, în
conjurat de elevi, maistrul- 
instructor Constantin Mill- 
taru, de la Grupul școlar 
profesional din Petroșeni, 
verifică precizia cu care 
alicii lucrători din anul 1 au 
executat strunjirea interi

oară.

Foto : N. STELORIAN

GATA
DE

Colectiviștii din comuna Gheor
ghe Doja, raionul Slobozia, fac 
ultimele pregătiri pentru apropiata 
campanie agricolă. Anul acesta ei 
au de insămînțat 120 de hectare 
cu sfeclă de zahăr, 13 hectare cu 
mazăre, 320 hectare cu floarea- 
soarelui, 1 246 hectare porumb

| altele.
încă din vreme consiliul de con

ducere al gospodăriei a luat o se- 
i rie de măsuri practice pentru des

fășurarea în condiții cit mai bune 
a însămînțărilor de primăvară. 
Astfel, au fost reorganizate brigă
zile de cîmp, li s-au împărțit lotu
rile pe care trebuie să lucreze, co
lectiviștii cunosc deja în amănunt 
sarcinile de producție pe brigăzi, 
pe echipe și pe fiecare om în par
te. De asemenea, s-au reparat și 
pus în stare de funcționare toate 

| semănătorile cu tracțiune animală 
| ca acestea să poată fi folosite în 

caz de nevoie, s-au revizuit cele 
1 xjo de atelaje, s-au confecționat 

132 de grape și 30 de tăvălugi.
. Tractoarele și celelalte mașini ale 
I brigăzii mecanizatorilor sînt la 
I marginea satului și așteaptă să 

iasă pe ogoare.
Sămînța de porumb, mazăre, 

borceag, măzăriche și alte culturi 
a fost asigurată, colectiviștii au 
tratat-o, au trimis probe la anali
ză și după ce au primit buletinele 
au pus-o in saci. Imediat ce 
timpul va permite ieșirea în cîmp 
a tractoarelor va fi transportată la 
punctele de alimentare a semănă
torilor.

In ultima adunare generală a 
organizației U.T.M. s-au stabilit 
sarcini precise pentru campania 
de primăvară, pentru fiecare tînăr 
în parte. Tinerii recomandați de 
comitetul U.T.M. pentru a lucra 
pe semănători și pe celelalte ma
șini au fost instruiți la S.M.T. 
Un număr de 30 de tineri au pri
mit sarcina să transporte sămînța 
pe cîmp, iar 20 de tineri vor lucra 
la grupatul ogoarelor sau al cul
turilor de toamnă. Alți tineri vor 
fi mobilizați la transportul în con
tinuare al îngrășămintelor naturale 
pe cimp.

Pregătirile care s-au făcut în 
G.A.C. Gheorghe Doja permit ca 
îndată ce primăvara își arată sem
nele, mecanizatorii și colectiviștii 
să treacă imediat la însămînțat. 
Zilele acestea, pe ogoarele în pan
tă, acolo unde solul este mai zvîn- 
tat, colectiviștii vor începe primelt 
lucrări de pregătire a patului ger* 
minativ.

ION MARIA



Cercuri de „prieteni ai picturii" 

eu puțini prieteni

CLUBUL
TME^ETULUII

„.Șase tineri se pregătesc să 
picteze. Iși așează șevaletele, 
cartoanele, paletele, aleg un
ghiul din care lumina să cadă 
cel mai potrivit asupra mode
lului. Terna: un studiu de 
portret „Elevă citind'. Și ar
tiștii amatori își încep lucrul. 
Tactul pedagogic ai profeso
rului cercului (Sanda Popes- 
cu-Șărămăt, artist plastic) iz
butește sa mențină trează a- 
tenția atît a începătorilor (ca 
elevul Ștefan Zaharache) cit și 
a celor ce frecventează cercul 
din 1958 (Dan Popescu, stu
dent în anul IV la arhitectu
ră, sau electricianul Mihai Șer- 
ban). Firește, atenție asupra 
studiului, dar și asupra noțiu
nilor teoretice — de desen și 
culoare — expuse diferențiat, 
cu apeluri la cunoștințele mai 
vechi, cu informații noi, în 
care sînt citați artiști plastici 
de renume, capodoperele lor.

In pauză, albumele (alese 
special de profesoară pentru 
tema lecției de azi: portretul) 
sînt consultate cu interes.

Artiștii amatori, în cercul de 
la Casa de cultură a tinere
tului din raionul Grivița roșie, 
învață să înfățișeze frumosul 
— așa cum îl întîlnesc în via
ță la tot pasul. Au văzut cum 
s-au înălțat noile frumuseți 
ale Griviței — și le-au reflec
tat în acuarele pline de pros
pețime. "Vizitele la fabricile 
din raion („Electrofar", „Laro- 
met", Întreprinderea „Dacia") 
le-au fost instructive lecții 
despre frumusețea muncii. Re
flectată apoi în compoziții, 
portrete — această frumusețe 
s-a impus privirilor în expo
zițiile organizate periodic de 
membrii cercului.

De altfel, pe această linie a 
organizării expozițiilor cercul 
a înregistrat succese. Confrun
tarea continuă cu publicul s-a 
dovedit un util examen de mă
iestrie, de fiecare dată și la 
fiecare dintre expozanți re- 
marcîndu-se o creștere în for- 
marea unui stil de exprimare 
personal. Eficienta muncă 
metodica de elevare a tinere
lor talente — este confirmată 
atît de promovarea unora în 
institute de artă, cit și de 
obținerea unor distincții lă 
concursul bienal al artiști
lor plastici amatori (un 
membru al acestui cerc — 
Marin State — deține premiul 
I pe țară la ultima ediție).

...Am asistat la ore asemă
nătoare de atelier și la cer
cul plastic de la Casa de cul
tură a tineretului din raionul 
16 Februarie. Cu mici dife
rențe (în timpul ședinței nu 
s-a făcut nici un apel la isto
ria plasticii, ramînînd ca e- 
xemplificările să se facă pe 
„viu" în muzee sau expozi
ții... ; schițele de mișcare după 
model urmau să servească ți
nerilor la următoarele compo
ziții... etc.) activitatea e ase
mănătoare. Și aici, par
ticipă la ședința cercului doar 
5—6 tineri din cei 18—20 în
scriși; și aici se urmărește 
cultivarea talentelor doar 
printr-o unică activitate — 
pregătirea pentru expoziții.

Discuția cu colectivele de 
conducere ale~ acestor două 
case de cultură, cu profesorii 
cercurilor, dar mai ales cu ar
tiștii amatori înșiși a scos la 
Iveala cîteva lacune datorate 
înțelegerii incomplete a scopu
lui real pentru care s-au creat 
aceste cercuri. In afara orga
nizării a 3—4 expoziții pe an, 
ar fi greu să adăugăm vreo 
acțiune, cît de timidă măcar, 
care să reprezinte pe artiștii 
amatori în fața tinerilor din 
cele două raioane ca iubitori 
de frumos, ca prieteni ai pic
turii. Zilnic la aceste două case 
de cultură vin cîteva sute de 
tineri. Întrebați, fiecare ți-ar 
putea povesti despre băieții de 
la teatru, din brigada de la 
cor sau dansuri, despre so
liști sau despre orchestră, li 
cunosc, le-au aplaudat succe
sele, s-au necăjit cînd un 
program nu le-a reușit sau 
cînd un tînăr a încurcat o re

(e aniversează în 
aceste zile un eve
niment însemnat: 
împlinirea a 15 
ani de la primul 
Congres al U.T.M. 
cînd a fost crea

tă, ca urmare a Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.M.R. din 
22—24 decembrie 1948, Uniu
nea Tineretului Muncitor or
ganizația unică, revoluționară, 
a tineretului din Republica 
Populară Romînă.

în acea perioadă cînd po
porul nostru pășise lâ con
struirea socialismului se 
punea ca o sarcină de 
mare importanță politică li
chidarea fărîmițării forțelor 
tineretului în organizații di
ferite. făurirea unității orga
nizatorice depline a tineretu
lui muncitor de la orașe și 
sate, creîndu-se astfel cele 
mai bune condiții pentru edu
carea comunistă a tinerei ge
nerații și mobilizarea sa, ală

plică. Ii simt aproape de ei 
chiar cînd brigada îi critică, 
și le sînt recunoscători dacă 
au învățat de la ei un cîntec 
nou la seara distractivă, ca și 
pentru spectacolul cu o piesă 
a unui dramaturg pe care-l 
cunoșteau mai puțin. Dar des
pre artiștii amatori din cer
cul plastic n-ar putea spune, 
decît suprasolicitîndu-și me
moria, că... au organizat o 
expoziție.

Cauza nu-i greu de aflat: 
Umitînd rolul cercului la în
sușirea meșteșugului, dintr-o 
dată participarea tinerilor s-a 
restrîns, activitatea devenind 
un bun al cîtorva socotiți cu 
har, cu talent.

Conceperea îngustă a rolu
lui cercului are însă o influ
ență negativă chiar asupra 
membrilor lui. La amîndouă 
casele de cultură, artiștii plas
tici amatori încep să gîndeas- 
că la pictură ca „profesio
niști**. Și nu în sensul bun al 
cuvîntului; pentru că neofe-

Insemnărl despre activi
tatea cercurilor de artă 
plastică de Ia casele de 
cultură ale tineretului din 
raioanele Grivița Roșie 

și 16 Februarie

rindu-li-se posibilitatea unei 
însușiri metodice, științifice a 
culturii de specialitate, în loc 
de judecăți de valoare asupra 
operelor plastice, de o înțele
gere complexă a fenomenului 
plastic, rămîn la cîteva nume 
și lucrări de catalog.

Arta de a ști cum să pri
vești și să înțelegi o operă 
artistică — nu-i ușor de însu
șit. Înțelegerea picturii, ca și 
a oricărei arte, nu vine de la 
sine. Ea apare ca o încununa
re a unei munci îndelungate, 
stăruitoare și multilaterale de 
educare a însușirilor necesare 
unui iubitor de artă înaintat. 
Or, acesta este scopul major 
spre atingerea căruia se cere 
concentrată activitatea în 
cerc. $i de la acest nucleu al 
iubitorilor de frumos trebuie 
să pornească raze puternice și 
convingătoare de propagare a 
dragostei și înțelegerii valori
lor plastice.

Ce surprinde e faptul că a- 
cest deziderat îl cunosc și ar
tiștii amatori de la cercuri, și 
profesorii, și conducerile case
lor de cultură. Dar de la cu
noaștere la practică, pasul n-a 
fost pînă acum făcut. In vo
lumul de activități, cele 
menite să contribuie la 
înțelegerea creației plastice 
— sînt flori rare. In 6 
luni de zile la Casa de cultură 
a tineretului din Grivița roșie 
a fost invitată o singură dată 
profesoara de la cerc sa ex
pună în 20 de minute (?1) 
„Cum să cunoaștem pictura", 
iar pentru tinerii din raionul 
16 Februarie s-au organizat 
cîteva expuneri despre valori
le artei populare. Comentariul 
e de prisos.

Pe lingă Casa de creație a 
orașului București există un 
studio al artistului plastic a- 
mator. Săptămînal, aici se 
desfășoară o activitate practi
că de îndrumare a tinerelor 
talente în paralel cu o iniție
re în istoria artelor, o infor
mare la zi asupra creației plas
tice de la noi și universale, 
făcută cu contribuția unor 
personalități artistice cunos
cute. Dar la activitatea stu
dioului participă puțini din 
cei și așa foarte puțini artiști 
amatori ale celor două case de 
cultură. Și, inexplicabil, nu se 
aplică nimic din aceste inte
resante activități și la casele 
lor de cultură.

Nu o dată în ziarul nostru 
s-a subliniat importanța rolu
lui caselor de cultură ale ti
neretului care trebuie să fie 
centru cultural metodic pen

15 ani de la primul 
Congres al U. T. M.

turi de toți oamenii muncii, 
la construcția socialistă.

Partidul a făurit Uniunea 
Tineretului Muncitor ca o or
ganizație care să cuprindă 
masele largi de tineri •— mun
citori, țărani, elevi, studenți și 
intelectuali — ca o organiza
ție politică comunistă. Princi
piul fundamental al întregii 
activități a Uniunii Tineretu
lui Muncitor este conducerea 
sa de către partid. Sub con
ducerea și îndrumarea per
manentă a partidului, parti- 
cipînd la făurirea societă
ții socialiste, Uniunea Tine
retului Muncitor a crescut și 
s-a maturizat, și-a cîștigat 
prețuirea întregului tineret, a 
poporului, a devenit o puter
nică organizație revoluționară 
de masă cuprinzînd în rîndu- 
rile sale peste 2 400 000 tineri. 
Ca semn de prețuire a activi
tății sale, pe drapelul U.T.M. 
strălucesc ordinele „Apărarea 
patriei" cl. I și „Steaua Repu
blicii Populare Romîne“. cl. I.

tru toate organizațiile U.T.M. 
din raion. Nu o dată s-au fă
cut observații și sugestii me
nite să ajute la înlăturarea 
fărîmițării activității, la creș
terea ei pe măsura dorințelor 
educative ale masei tinerilor 
din raion. Activitatea de edu
care estetică în plastică con
tinuă să fie concepută unila
teral, să fie limitată la un nu
măr mic de participanți. Con
tinuă, de asemenea, să existe 
o autoliniștire din partea con
ducerilor caselor de cultură, 
formulată prin „avem un cerc 
plastic". Și în această privin
ță conducerile caselor de cul
tură nu numai că au de re
vizuit punctul actual de ve
dere care reduce activitatea la 
însușirea meșteșugului artistic 
ci e necesar să treacă la rea
lizarea acelor manifestări care 
să ajute la formarea și dez
voltarea culturii plastice fie
cărui tînăr din raion. In dis
cuțiile cu artiștii plastici ama
tori au ieșit la iveală propu
neri care dovedesc că — 
chiar cu aceste forțe deocam
dată reduse numeric — se pot 
realiza manifestări eficiente 
care să contribuie la educa
rea gustului estetic prin asigu
rarea cunoștințelor necesare 
înțelegerii frumosului. Notăm 
cîteva: un ciclu de expuneri
— urmate de proiecții — pri
vind dezvoltarea artelor plas
tice în țara noastră la care să 
fie invitați specialiști; simpo
zioane cu tema „Cum am în
vățat să privesc un tablou** — 
organizate periodic de utemiștii 
organizațiilor U.T.M. din raion 
care vizitează frecvent muzee
le; concursuri „Cine știe, răs
punde" despre comorile din 
muzeele țării, despre capodo
perele plastice contemporane 
etc. Toate acestea și multe al
tele se pot realiza cu o sin
gură condiție: preocuparea 
pentru educarea plastică a ti
nerilor să nu se limiteze la 
cîțiva inițiați în meșteșug și 
exclusiv pe linia cultivării a- 
cestuia. Există condiții ca la 
aceste case de cultură — cu
noașterea artei plastice să se 
facă la nivelul cerințelor și 
prin forme larg accesibile. Lu
crul dorit de tinerii din aces
te raioane. De dorințele lor 
e necesar să țină seama con
ducerile caselor de cultură 
prin activități de conținut și 
interesant realizate — mai 
mult poate decît de realizarea 
la date fixe a unor expoziții 
de către membrii cercurilor.
Necesare, bineînțeles și aces
tea, dar fără să poată suplini
— oricît ar fi de măiestrit 
realizate lucrările artiștilor 
plastici amatori — multiplele 
căi prin care toți tinerii să fie 
ajutați să înțeleagă și să apre
cieze valorile artistice.

Comitetele raionale U.T.M. 
pot să ajute mai mult condu
cerile caselor de cultură în al
cătuirea unor programe varia
te și tinerești pe teme de cul
tură plastică, asigurînd o 
participare activă a numero
șilor tineri iubitori de frumos.

FLORICA POPA

O seară de poezie pentru muncitorii venifi la odihnă in stațiunea Sovata.

în cuvîntarea rostită la a- 
dunarea festivă consacrată 
celei de-a 40-a aniversări 
a creării U.T.C., tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a dat 
o caldă și părintească aprecie
re Uniunii Tineretului Munci
tor: „Organizația revoluționară 
a întregului tineret din patria 
noastră,. Uniunea Tineretului 
Muncitor, ținînd sus steagul 
glorios de luptă al U.T.C.-ului 
îndeplinește cu cinste sarcini
le încredințate de partid, de 
educare și mobilizare a tine
retului în opera de construire 
a socialismului. U.T.M. și-a 
cîștigat pe merit dragostea și 
prețuirea partidului și poporu
lui nostru".

U.T.M. este rezerva Parti
dului Muncitoresc Romîn, 
ajutorul său în educarea co
munistă a tineretului și în în
treaga construcție economică 
și de stat. Caracterul politic, 
revoluționar al U.T.M. e de
terminat de însăși țelurile pe 
care partidul le-a pus în fața

Aspecte din opereta „Vînt 
de libertate** în interpreta
rea artiștilor amatori de la 
Clubul minierilor din Pe- 

trila.
Foto: AGERPRESCarnet muzical

Filarmonica de stat ,,George 
Enescu“, condusă de tînărul șef 
de orchestră Paul Popescu, a pre
zentat în primă audiție la noi în 
țară, Cantata nr. 2 de Ștefan Ni* 
culescu, pe versuri de Gelu Naum.

Ștefan Niculescu s-a afirmat atît 
în calitate de compozitor, prin 
valoroase creații cum sînt Sona
ta pentru clarinet și pian, Simfonia 
I — lucrare recent distinsă cu pre
miul Academiei, Cantata festivă, 
Simfonia de cameră, și piese voca
le, cît și în aceea de muzicolog, 
scriind un mare număr de studii 
închinate lui George Enescu, apre
ciate și peste hotare.

Cantata nr. 2 este o lucrare pu
ternic expresivă, care tălmăcește

Primă audijie a unui 
tînăr compozitor

convingător versurile lui Gelu 
Naum, versuri ce redau lupta pen
tru pace a oamenilor de pretutin
deni.

în prima secțiune coloritul este 
mai sumbru, în discursul muzical 
străbat puternice accente drama
tice și uneori impresionante mo
mente tragice, zugrăvind Ororile 
războiului.

în final muzica se înseninează, 
autorul reușește să înfățișeze 
pregnant și sugestiv triumful păcii 
printr-un limbaj bogat, rezultat al 
unei luxuriante fantezii. Părțile 
cele mai izbutite sînt prima și ul
tima secțiune, plină de nobleță, 
constituind o minunată apoteoză a 
acestei reușite lucrări vocal sim
fonice. în secțiunea medie, deși 
sînt interesante preocupările de 
amănunt, culoarea generală este 
oarecum monocromă.

Interpretarea s-a ridicat la un 
bun nivel artistic, datorită apor
tului adus de către dirijorul Paul 
Popescu, de tenorul solist Cornel 
Fănățeanu, și, în special, de co
rul Filarmonicii îndrumat cu com
petență de Vasile Pîntea.

DORU POPOVICI

ei de la înființare : organizația 
noastră are menirea de a pre
găti tineri constructori, activi 
și conștienți ai socialismului 
și comunismului, animați de 
patriotism socialist. Aceste țe
luri înalte, clare și mobiliza
toare au făcut ca încă de la 
înființarea sa U.T.M. — Vlăs
tar și ajutor al partidului — 
să se bucure de o largă popu
laritate în rîndul tineretului. 
Mase largi de tineri — munci
tori, țărani, studenți, elevi, in
telectuali — s-au înrolat, sub 
steagul de luptă al partidului, 
în rîndul Uniunii Tineretului 
Muncitor. Partidul a dat gene
rației noastre idealurile cele 
mai frumoase de viață — 
idealurile comunismului, în- 
vățîndu-ne să muncim și să 
trăim demn, în chip socialist, 
să punem toată capacita
tea noastră în slujba cau
zei mărețe a socialismului și 
comunismului. Nu există țel 
mai înalt pentru un utemlst 
decît acela de a munci și trăi

De vorbă cuNicolae Velea
Recent prozatond Nicolae Ve

lea, deținător al Premiului Aca
demiei pe anul 1961, a publicat în 
„Gazeta literarău un fragment 
dintr-o nouă lucrare. Am folosit 
prilejul pentru a discuta cu în
zestratul scriitor despre preocupă
rile sale actuale, raportate la cele 
două volume anterioare „Poarta" 
— distins cu premiul amintit, și 
„8 povestiri".

— Dacă în primul volum, 
„Poarta" — ne-a spus scriitorul, 
am fost preocupat să redau uni
versul copilăriei, a unei copilării 
a cărei luminozitate a fost în ge
neral frustată, răvășită și refuzată 
într-o lume ostilă, în cel de al 
doilea volum, apărut recent, am 
căutat să surprind procesul de for
mare a unor adolescenți, în am
bianța mediului nostru socialist. 
Socialismul a oferit generos tine
rilor anilor noștri putința de a-și 
dezvolta nestingherit posibilitățile 
și virtuțiile.

— In deosebi, în povestirea 
„Noapte indispusă" e sesizabilă a- 
ceastă preocupare, sensibil expri

mată. Dar ceea ce este deopotrivă 
interesant de relevat este ideea 
^responsabilității acestor tineri 
față de societatea noastră, în care 
se desfășoară existența lor.

— Este una din problemele 
fundamentale ale formării și cris
talizării conștiinței socialiste.

— Uneori, însă, preocuparea a- 
ceaăta pozitivă, am avut impresia

în asemenea chip îneît să me
rite cinstea de a fi primit în 
rîndurile membrilor partidu
lui. Organizațiile U.T.M. re
comandă pentru a fi primiți 
în rîndurile partidului mii de 
tineri, dintre cei mai buni 
utemiști.

De la crearea U.T.M. au tre
cut 15 ani. Aceștia au fost 
ani în care poporul nostru 
muncitor a dobîndit, sub con
ducerea încercată a partidului, 
victorii de însemnătate isto
rică în construirea vieții noi, 
socialiste. In patria noastră so
cialismul a învins definitiv la 
orașe și sate. Romînia a deve
nit o țară înaintată cu econo
mie socialistă unitară, cu o 
industrie și o agricultură în 
plină dezvoltare, cu o cultură 
înfloritoare.

în toți anii aceștia, utemiștii, 
întregul tineret au urmat cu 
încredere partidul, politica sa, 
înfăptuind cu abnegație sarci
nile ce le-au fost încredințate. 
Tineretul a muncit cu hărni
cie în uzine și fabrici, pe 
marile șantiere, pe ogoare
le patriei, pretutindeni unde 
o cereau interesele construc
ției socialiste, a învățat cu 
pasiune spre a răspunde cerin
țelor tot mai înalte ale eco
nomiei și culturii noastre în 
impetuoasă dezvoltare.

Cei care în 1949 primeau 
carnetul roșu de utemist sînt 
acum oameni maturi, munci
tori destoinici, tehnicieni și 
specialiști de înaltă calificare, 
colectiviști, mecanizatori, bri
gadieri, lucrători pe tărîmul 
științei și culturii. Mulți din
tre ei au devenit membri ai 

masa de
că nu s-a tradus pe măsura inten
țiilor. Sînt în volum povestiri în 
care se pare că pitorescul unor si
tuații a copleșit adîncimea și as
cuțimea investigației, încețoșînd, 
pe alocuri, limpezimea mesajului.

— Mi-am dat seama de această 
carență ce-mi îngusta spațiul si 
problematica epică, și efortul meu 
actual este canalizat tocmai în 
direcția întreprinderii unui son-„ 
daj mai adînc care să-mi permită 
sesizarea laturilor definitorii ale 
eroului contemporan, precum si 
complexitatea situațiilor caracte
ristice pentru lumea noastră so
cialistă.

— Bănuiesc că pe masa dv. de 
lucru se află paginile noii nu
vele sau ale romanului.

— Deocamdată rămîn în peri
metrul nuvelei.

— Este vorba de...
— Nuvela „Modificările și pro

prietățile lui Tudor Dindelegan".
— E un erou preferat? Pentru 

că personajul traversează și alte 
povestiri ale dv., de pildă, în re
centul volum, mult discutata „în
trerupere".

— E adevărat. Am investit în 
el o bună parte din experiența 
mea personală de viață, precum 
și imagini și situații întîlnite în

CINE
SEHERAZADA — film pen

tru ecran panoramic: Patria 
(8,30; 11; 13,30; 16,15: 19; 21,30}. 
UN SURlS ÎN PLINĂ VARA: 
Republica (9,45; 12; 14,15; 18,40 
19; 21,15). DOMNIȘOARĂ
BARBA ALBASTRĂ: Catpațl 
(10; 12; 14; 16; de la ora 1» 
SEARA PRIETENILOR FIL
MULUI), Capitol (9,30 ; 11,45 ; 
14; 16,15; 18,30 21), Fla
mura (10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30). DEZRĂDĂCI-
NAȚII: Excelsior (10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21), Feroviar (9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30),
Tomis (9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (10; 12; 
14,30; 16,45; 19; 21). TOTUL 
RĂMINE OAMENILOR: Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grivița (10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30), Modem (10; 12; 15; 17; 
19; 21). O ZI CA LEII: Festi
val (9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15). VI-L PREZINT PE BA
LUEV — cinemascop: Florcasca 
(16,30; 18,30; 20,30). IOLAN- 
THA: Victoria (10,15; 12,15; 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30), Arta 
(16; 18,15; 20,30). ERA NOAPTE 
LA ROMA (ambele serii) : Cen
tral (10,15; 13; 16; 19). A TREIA 
REPRIZĂ — cinemascop: Lu
mina (de la orele 19 la orele 
14 rulează în continuare; 
18,15; 20,39). MEDICAMEN
TUL CARE UCIDE (ambele 
serii): Union (16; 19,30). PRO
GRAM DE FILME PENTRU

Partidului Muncitoresc Romîn 
și poartă cu demnitate înal
tul titlu de comunist. Nu
meroși tineri care acum 15 ani 
inhrau în rîndurile U.T.M. în
deplinesc sarcini de răs
pundere în numeroase sec
toare de activitate, sînt evi- 
dențiați și fruntași în întrece
rea socialistă, distinși cu or
dine și medalii, bucurîndu-se 
de stima și respectul tovară
șilor lor de muncă.

In actuala etapă istorică în 
care se află țara noastră — 
etapa desăvîrșirii construc
ției socialismulu — cînd 
în fața întregului nostru 
popor stau sarcinile înfăp
tuirii mărețului program 
trasat de Congresul al III-lea 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Uniunea Tineretului 
Muncitor desfășoară o rodnică 
activitate în toate sectoarele 
construcției socialiste. Tinerii 
din fabrici și uzine, partici- 
pînd la întrecerea socialistă, 
obțin, alături de ceilalți mun
citori, succese remarcabile în 
îndeplinirea planului de stat, 
în creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului 
de cost, în îmbunătățirea cali
tății produselor. Numai în a- 
nul care a trecut peste 126 000 
dintre cei mai merituoși tineri 
participanți la întrecerea so
cialistă au fost declarați evi- 
dențiați iar de curînd cîteva 
zeci de mii dintre ei au primit 
steluța de fruntași. Zeci de 
mii de utemiști și tineri în
scriu fapte minunate de abne
gație și eroism pe marile șan
tiere de construcție ale patriei. 
La Hidrocentrala „16 Februa

Face parte din ca
tegoria acelor emi
siuni care atunci cînd 
iau sfîrșit te fac să 
simți o ușoară părere 
de rău. A fost deci 
bună. O emisiune cu 
care Televiziunea era, 
de altfel, datoare tine
retului.

Este meritorie în 
în primul rînd ideea 
de „Club al tineretu
lui" în care oameni 
de diverse profesii și 
aspirații se întîlnesc, 
își comunică reciproc 
gândurile, planurile de 
viitor. Micul ecran 
i-a reunit joi 6eara, 
într-un buchet din 
care nu a lipsit exube
ranța tinereții, pe ti
nerii muncitori ai în
treprinderii „Electro
magnetica" — Elena 
Drăgulescu și Lucian 
Popescu —, pe Maria
na Celac și Andrei 
Pop, studenți la Insti
tutul de arhitectură, 
fiecare cu preocupările 
și pasiunile sale ; tî
nărul poet Iile Con
stantin, a citit din 
versurile proprii, con

curat în arta recitării 
de Mariana Mihuț, 
studentă la Institutul 
de teatru și Valentin 
Plătăreanu, actor la 
Teatrul de comedie — 
ambii îndeplinind mi
siunea de prezenta
tori și animatori tot
odată ai acestei reuni
uni. Pentru cei adu
nați în fața camerei de

0 misiune 

pentru tinerii 

telespectatori

luat vederi, ca și pen
tru tinerii din fața 
micului ecran, o sur
priză plăcută a făcut 
Sebastian Papaiani, 
pus față în față cu... 
eroul pe care îl in
terpretează în recentul 
film romînesc „Un su
ns în plină vară"/ ca 
și Lăcrămioara Stan și 
Aurel Popa proaspeți 
balerini ai Operei

scris
cutreierările mele prin țară și în 
care am descifrat profilul etic al 
activistului.

— Ce idee animă universul nu
velei ?

— Urmăresc minuțios formația 
lui Dindelegan care devine activist 
teritorial într-un sat de munte. 
Aici el operează transformări în 
conștiințele celor din jur. Dar, 
pornind de la sentimentul că „în
tr-un om stăpînește ceea ce ai mo
dificat", eroul meu se socotește 
un „proprietar" al teritoriilor psi
hologice asupra cărora a acționat. 
Urmăresc de asemenea și felul cum 
evoluează el. Pentru că Tudor Din
delegan modifică, modifieîndu-se.

— Cînd socotiți că o să fio gata 
lucrarea ?

— Dacă în această privință nu 
se pot da niciodată pronosticuri 
sigure, totuși sper că o voi preda 
Editurii la sfîrftlul acestui an.

a* Ca proiecte de viitor vă soli
cită ?

— Romanul „Luna pe sub 
ușă".

— In afara titlului pitoresc, ce 
ne mai puteți spune?

— Și așa jni se pare că am fost 
, prea zgomotos cu lucrul meu. In 
orice caz voi fi foarte bucuros ca 
eforturile mele să răspundă stimei

MATOGRAFE
COPII: Doina (orele 10). PAȘI 
SPRE LUNĂ: Doina (11,30; 
14,90; 18,90; 18,90; 20,90), D>m 
mul sării (10; 16; ZO). CAR
TEA RUPTĂ i MĂSURAREA 
TIMPULUI; APARATE CARE 
SALVEAZĂ VIAȚA; CLUBUL 
PROBLEMELOR INTERE
SANTE; SINGURA PLĂCE
RE; IN GRĂDINA ZOOLOGI
CA; ORAȘUL: Timpuri Noi 
(de la orele 10 la orele 17 ru
lează în continuare; 19; 21). 
FOTO HABER; Giulești (10:

12,15; 14,30; 17,45; 20), Bucegi 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30).
Aurora (9,45; 11,45: 14; 16,15; 
18,30; 20,45) HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ: înfrățirea între 
popoare (10; 15,45; 18; 20,15). 
TUDOR (ambele serii) : Cultu
ral (10; 16; 19,30), Cos
mos (16 ; 19). VALEA VUL
TURILOR : Dacia (9,30 ; 11; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21). HOȚUL 
DIN SAN MARENGO: Buzești 
(13; 15,30; 17,45; 20). Viitorul 
16; 18,15; 20,30). PODUL: Crîn- 
gași (16 ; 18,15; 20,30), Feren
tari (16 ; 18,15 ; 20,30), LOCO

rie" de pe Argeș, la Combina
tul chimic Craiova sau Turnu 
Măgurele, la Brazi sau la Sla
tina, pretutindeni unde se 
înalță noile cetăți ale indus
triei noastre socialiste, organi
zațiile U.T.M. mobilizează ti
neretul la muncă, pentru a-și 
aduce cu pasiune și pricepere 
un prețios aport la darea în 
folosință la termenul prevăzut 
și înainte de termen a noilor 
obiective industriale, pentru 
executarea unor lucrări de 
bună calitate și reducerea pre
țului de cost. Mii de tineri în
vață cu stăruință în școli și 
cursuri speciale să mînuiască 
cu pricepere noile agregate și 
mașini, să exploateze la capa
citatea maximă noile obiective 
industriale ce vor intra în 
funcțiune. Utemiștii, tinerii 
de la sate, alături și urmînd 
exemplul comuniștilor, mun
cesc cu dăruire și dragoste 
pentru dezvoltarea și întărirea 
gospodăriilor colective, a tu
turor unităților socialiste, 
pentru creșterea producției 
vegetale și animale. O preți
oasă contribuție aduc organi
zațiile U.T.M., utemiștii de la 
sate, la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid privind dez
voltarea sectorului zootehnic, 
exploatarea rațională a parcu
lui de mașini și tractoare cu 
care este înzestrată agricultu
ra noastră.

Partidul a încredințat Uni
unii Tineretului Muncitor sar
cina de mare răspundere de a 
se ocupa de îndrumarea orga
nizației de pionieri care cu
prinde în rîndurile sale cea 
mai mare parte a copiilor pa

bucureștene. Nu lipsită 
de prospețime și far
mec a fost și interpre
tarea dată de eleva 
Mihaela Stănculescu 
melodiei „la braț cu 
tinerețea" de George 
Grigoriu, prezent de a- 
semenea la „Clubul ti
neretului". Și, bineîn
țeles, s-a dansat și s-a 
învățat totodată, cu a- 
jutorul lui Teodor Va- 
silescu, maestru de ba
let al Ansamblului 
U.T.M., dansul romî- 
nesc Hop-șa.

S-ar putea reproșa 
poate momentele de 
ușoară trenare, de 
„veselie" oarecum re
gizată, faptul că mai 
există încă loc pentru 
a da un conținut și 
mai bogat emisiunii 
dar... punem totul pe 
seama începutului și 
ne manifestăm spe
ranța că emisiunile vi
itoare vor fi din ce 
în ce mai bogate, mai 
atractive, pe măsura 
dorinței și exigenței 
tineretului.

PETRU ISPAS

cu care mă simt dator cititorului 
nostru.

—• Totuși ?
— Insfîrșil, trebuie sa mărlu- 

risese ea n-am putut rezista ten
tației celei de a șaptea arte.

w Un film deci ?
— Da. Lucrez cu Pănuș Neagu 

la un scenariu de film și, cum ob
servați și dv. în interviul luat 
prietenului meu, deosebirile de 
manieră încep să se ivească.

— Cu caracter pozitiv ?
— Evident, sperăm amîndoi a- 

celași lucru.

DINU SĂRARU

TENENT CRISTINA: Unirea 
(16; 18,15; 20,30). Popular
(10,301 18; 10,16; 20,90), Aăis- 
80 (13; 17: 19; 21). 5CANO 
BOA: Flacăra (1-1.30, 10,60;
18,30; 20,30), M;wița (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Lira (15; 
17: 19; 20,43). QIVITOQ: Vltan 
(10; 16,10; 30,60;). CASCADA 
DIAVOLULUI; Munte (10; 
18,15; 20,30). RENUL ALB — 
cinemascop: Moșilor (15; 17;
19; 21). VIAȚĂ SPORTIVĂ : 
Colentina (15; 17,45; 20,30). E- 
LENA DIN TROIA — cinema
scop: Volga (10; 12,15; 15,30; 
18 ; 20,30). OMUL CU ^RICȘA 
— cinemascop: Luceafărul (15; 
17; 19; 21). PISICA DE MARE: 
Progresul (15,30; 18; 20,15). 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI; Co- 
troceni (15 ; 17 ; 19 ; 21).

Televiziune
SÎMBATA 21 MARTIE

19 : Jurnalul televiziunii ; 19,10: 
Emisiune pentru tineretul școlar: 
Album muzical ; 19,50 : Numere 
de circ înregistrate pe peliculă j 
20,10 : în fața hărții j 20.20 : Pe 
locurile viitoarei hidrocentrale de 
pe Dunăre ; 20,30 : Comici vestiți 
ai ecranului j 21,30 : Filmul „Apu
senii* ; 21,50 : Muzică ușoară in
strumentală în interpretarea unei 
formații conduse de Sile Vișân. 
în încheiere: Buletin de știri, 
sport, buletin meteorologic.

triei noastre. Organizația de 
pionieri desfășoară o bogată 
activitate pentru educarea co
piilor în spiritul comunismu
lui, al devotamentului față de 
patrie și partid, în spiritul dra
gostei pentru muncă și învă
țătură.

Toate succesele dobîndite de 
tineretul nostru și de organic 
zația sa — U.T.M., perseve
rența, entuziasmul și hărnicia 
cu care tînăra noastră genera
ție muncește și învață, își au 
izvorul în dragostea și grija 
permanentă cu care partidul, 
Comitetul său Central se preo
cupă de creșterea și educarea 
tineretului.

Anul acesta întregul nostru 
popor se pregătește să întîm- 
pine cu cinste a XX-a aniver
sare a Eliberării patriei. Ma
rea majoritate a tinerilor din 
fabrici, de pe ogoare, din școli 
și facultăți cuprinși în 
Uniunea Tineretului Munci
tor, în organizația de pio
nieri s-au născut în anii 
luminoși de după Eliberare. 
Pentru tineretul patriei noas
tre este 6 mare bucurie și 
mîndrie să întîmpine aniver
sarea acestui eveniment măreț 
din viața poporului nostru cu 
succese deosebite în producție, 
în învățătură, în întreaga sa 
activitate.

Organizațiile U.T.M. vor pu
ne în centrul activității lor și 
pe mai departe sarcina mobi
lizării tuturor utemiștilor, a 
întregului tineret, la îndepli
nirea obiectivelor importante 
puse de partid în fața poporu
lui muncitor. Tineretul nos
tru va participa cu entu-



Prima lucrare 
inginerească - proiectul 

de diplomă
■ u început pregăti- 

rile pentru ulti
mul act al studen
ției — examenul 
de stat. Pregătin- 
du-1 studenții in
stitutelor tehnice 

rezervă o bună parte din 
timp întocmirii proiectelor de 
diplomă.

Care sînt temele proiectelor 
de diplomă în acest an, ce 
legătură există între subiec
tele lor și problemele actuale 
care preocupă uzinele în 
care-și vor începe activitatea 
viitorii ingineri, în ce stadiu 
se găsesc la pregătirea proiec
telor — iată cîteva întrebări 
la care ne-au răspuns cadre 
didactice și studenți de la Fa
cultatea de mecanică a Insti
tutului politehnic din Brașov.

Prof. ION STANESCU 
decanul facultății

în primele zile ale lunii 
martie, au fost împărțite, celor 
86 de studenți care termină în 
acest an facultatea, subiec
tele lucrărilor de diplomă, 
încă în urmă cu cîteva luni, 
am cerut întreprinderilor pen
tru al căror profil pregătim 
ingineri să ne informeze asu
pra celor mai actuale proble
me tehnice pe care le au de 
rezolvat pentru a ține seama 
de ele Ia elaborarea subiectelor 
proiectelor de diplomă. Am 
primit foarte multe sugestii 
care stau la baza lucrărilor de 
diplomă. De aceea au fost pri
mite cu mult interes de stu
denți. Ei nu vor avea de re
zolvat o chestiune oarecare 
teoretică, ci o problemă de 
mare actualitate și dacă vor 
găsi soluția cea mai fericită 
ea își va afla imediat aplica
rea practică.

Ca și pe parcursul celor 5 
ani de studii, ei se vor bucura 
de sprijinul larg al cadrelor 
didactice. De aceea, imediat 
după repartizarea temelor, fie
care conducător de lucrări a 
stat de vorbă cu studenții de 
care se va ocupa. A fost des
compusă tema în elemente 
simple, stabilindu-se modul 
de lucru. Primele săptămîni 
au fost rezervate documentă
rii în uzine, la bibliotecă, în 
sala de priecte. Este etapa în 
care ne aflăm acum.

Pentru că este prea devreme 
să putem face aprecieri asu
pra felului în care se munceș
te la proiecte, experiența mă 
îndeamnă să le fac studenților 
anumite recomandări : de la 
început trebuie să-și dozeze 
bine eforturile. Pentru execu
tarea proiectului le-au fost 
afectate 600 ore lucrătoare; 
ele trebuie bine planificate și, 
mai ales, bine folosite. Tre
buie respectată riguros plani
ficarea făcută pe etape de 
muncă pentru a se asigura 
predarea proiectului la data 
de 5 iunie. în această direcție, 
un sprijin susținut pot da 
organizațiile U.T.M. și asocia
țiile studenților, care pot să 
analizeze periodic stadiul lu
crului la proiect, să semnale
ze și să ia măsuri atunci cînd 
se ivesc defecțiuni, să stimule
ze multilateral activitatea stu
denților.

Prof. dr. SILVIU CRISAN 
șeful catedrei de T.C.M.

Proiectul de diplomă este 
de fapt prima lucrare ingine
rească pe care o au de execu
tat studenții. După ce s-au 
familiarizat cu temele, mulți 
studenți mi-au declarat că... 
visează și noaptea proiectul 
într-atît îi pasionează. Este 
foarte explicabil. Temele pro
iectelor pornesc de la niște 
nevoi foarte reale ale produc
ției.

Așa, de pildă, unele teme ale 
lucrărilor de diplomă se 
ocupă de prelucrarea table
lor prin deformare plastică — 
procedeu foarte modem. Dacă 
vor găsi soluții ingenioase, 
ele vor fi aplicate imediat la 
Uzinele „Steagul roșu", „Ema
ilul roșu“-Mediaș și altele. 
Fabrica de rulmenți are ne
voie de un automat pentru

superfinisarea căilor de rulare 
ale rulmenților cu bile. Pro
blema a preocupat catedra 
noastră care a și făcut — timp 
de 2 ani — lucrări prelimina
re. Acum schema este cunos
cută, dar unui student i-a fost 
încredințată proiectarea mași
nii. Un subiect foarte intere
sant pentru lucrarea de di
plomă .

Uzinele sînt „laboratoarele" 
noastre. Pornind la întocmirea 
proiectului de diplomă, uzina 
nu mai prezintă în general se
crete pentru student. De aceea 
și perioada de documentare 
în uzină, necesară proiectului 
este foarte scurtă. Aceasta nu 
înseamnă că studenții nu au 
nevoie de o bogată documen
tare și informare; fără o ase
menea pregătire este de ne- 
conceput proiectarea.

STELIAN NASTASOIU 
șef de lucrări

Și activitatea de cercetare 
științifică pe care au dus-o 
mulți dintre studenți le ușu
rează munca la proiectele de 
diplomă. Acum se întîlnesc cu 
unele probleme studiate în 
cercurile științifice studen
țești, au prilejul să le adîn- 
cească, să găsească soluții mai 
noi. Iată un exemplu. în ac
tuala sesiune a cercurilor 
științifice studențești, studen
tul Florin Sperchez a prezen
tat — împreună cu alți doi 
colegi — un aparat pentru 
determinarea debitului de 
combustibil în condiții de la
borator și de drum. Cum pen
tru lucrarea sa de diplomă 
are de proiectat un cărucior 
dinamometric care servește la 
încărcarea tractoarelor și au
tomobilelor, cerîndu-i-se și 
propuneri de instalații și apa
ratură, este evident că stu
diul aparatului la care m-am 
referit înainte îi va fi de un 
real folos.

TOMA BOIERU 
student, secția U.T.P.C. 

(utilaj și tehnologia 
prelucrărilor la cald)

De cînd ni s-au repartizat 
temele lucrărilor de diplomă 
am primit un sprijin prețios 
din partea conducătorului de 
proiect, tovarășul conf. Vasile 
Vulcu. Am elaborat împreună 
un plan de lucru, avem stabi
lite zile de consultații — dar, 
de fapt, ori cînd ne este ne
cesar un sfat competent sîn- 
tem bine primiți. Iar în uzina 
în care îmi fac documentarea, 
de la inginerul șef, 1» munci
torul de la mașină găsesc în
țelegere și sprijin. în aseme
nea condiții munca noastră la 
proiect este mult ușurată. Lu
crarea mea are ca subiect teh
nologia unui reper de la trac
torul U-650 și proiectarea u- 
nei mașini de închis forme, cu 
utilajele anexe — mașină de 
mare productivitate, care eli
mină complet munca manua
lă. Noutatea subiectului m-a 
entuziasmat.

VOINEA MARIN 
student, secția automobile 

șl tractoare
Acum, în etapa de docu

mentare îmi petrec cea mai 
mare parte a timpului în uzi
nă pentru a găsi elementele 
care vor compune proiectul. 
Mi se pare foarte interesant 
acest lucru : la absolvirea fa
cultății, cunoaștem în general 
uzina în care vom munci, 
preocupările creatoare ale co
lectivului ei.

COSTEA VELESCU 
student, secția T.C.M.
în vara aceasta am făcut 

practică la Uzina „Steagul 
roșu“ din localitate. Subiectul 
lucrării mele de diplomă a 
fost cerut de uzină. Docu
mentarea mi-o fac în uzină, 
sub îndrumarea inginerilor cu 
experiență de aici. Iar con
ducător de proiect îmi este 
tovarășul profesor Ion Stănes- 
cu. Ce-și poate dori mai mult 
un student ? Restul depinde 
de mine.

MARIETA VIDRAȘCU

In laboratorul de transmisiuni la mare distanță al Institutului
Politehnic din București

Foto t C. EMIL

Sesiunea Institutului 
centra! de cercetări agricole

La Institutul central de cer
cetări agricole a avut loc joi 
și vineri o consfătuire a colec
tivelor de conducere ale sta
țiunilor experimentale, direc
torilor, secretarilor științifici și 
șefilor de secții din institutele 
specializate. Participanții au 
examinat măsurile luate pînă 
acum și care urmează să fie 
întreprinse pentru îndeplinirea 
planului de cercetare științi

p
0

fică pe anul 1964, elaborat de 
Institutul central de cercetări 
agricole și aprobat de recenta 
ședință plenară a Consiliului 
Superior al Agriculturii. Au 
fost examinate, de asemenea, 
măsurile privind producerea 
de semințe de hibrizi și soiuri 
de mare producție, de mate
rial săditor vitipomicol și ani
male de prăsită pentru unită
țile agricole socialiste.

• Campionatul cat. A de fotbal continuă du
minică. în Capitală pe stadionul „23 August" 
se vor disputa în program cuplat întîlnirile : 
Steaua—CSMS Iași (orele 14,15) și Dinamo 
București—Știința Cluj (orele 16). In țară au 
loc meciurile U.T. Arad—Rapid București ; 
Crișul Oradea—Steagul Roșu Brașov, Știința 
Timișoara—Petrolul Ploiești; Dinamo Pitești— 
Progresul București și Siderurgistul Galați— 
Farul Constanța.

o Campionatul republican de rugbi progra
mează astăzi de la ora 16 pe stadionul Progre
sul din Capitală jocul dintre echipele bucureș- 
tene Progresul și Gloria. Duminică se dispută 
alte trei partide: Unirea—Știința Petroșeni (sta
dion Unirea ora 
(stadion Unirea 
C.S.M.S. Iași (ora

9,30) ; Dinamo—Știința Cluj 
ora 11) ; Grivița Roșie — 
13,15 parcul Copilului).

va găzdui astăzi meciul de© Sala Dinamo
box dintre echipele combinate Voința—Dinamo 
și Steaua—Avîntul din cadrul campionatului pe 
echipe al orașului București. Reuniunea începe 
la ora 19.

© Vineri a fost zi de odihnă în turneul final 
al campionatului republican de hochei pe ghea
ță care se desfășoară pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August". Astăzi, competiția se 
reia cu jocurile: Steaua—Steagul Roșu Brașov 
(ora 10); Știința Cluj—Dinamo București (ora 
17) și Voința Miercurea Ciuc—Știința Bucu
rești (ora 19).

După 8 etape în fruntea clasamentului se află 
Steaua cu 16 puncte (golaveraj plus 47 puncte) 
urmată de Voința Miercurea Ciuc — 14 puncte 
și Știința București — 9 puncte.

• Cunoscuta echipă engleză de fotbal Ever
ton va pleca la sfîrșitul lunii aprilie într-un 
turneu în Australia. Fotbaliștii englezi urmează 
să susțină meciuri în orașele Brisbane, Mel
bourne, Adelaida, Perth, Newcastle și Sydney.

ziasmul șî priceperea ce-1 ca
racterizează la înfăptuirea an
gajamentelor luate de oamenii 
muncii în cinstea măreței ani
versări a Eliberării patriei.

Organizațiile U.T.M. din in
dustrie sînt chemate să mobi
lizeze întregul tineret în în
trecerea socialistă pentru în
deplinirea ritmică, lună de 
lună, la toți indicatorii, a pla
nului de producție în toate în
treprinderile, la darea în fo
losință în termen a Obiective
lor industriale. Pentru aceasta, 
organizațiile U.T.M. vor tre
bui să intensifice munca de 
educație politico-ideologică a 
tineretului, să-i îndrume pe 
tineri spre ridicarea continuă 
a calificării lor profesionale, 
însușirea tehnicii noi, îmbogă
țirea cunoștințelor științifice 
și de cultură generală, pentru 
a fi cadre de specialiști bine 
pregătiți, constructori pri- 
cepuți și de nădejde ai socia
lismului.

Tineretul satelor noastre e 
însuflețit de năzuința de a 
contribui cu întreaga sa price
pere și putere de muncă la în
tărirea unităților socialiste 
din agricultură, la obținerea 
unor producții sporite vegetale 
și animale. Organizațiile 
U.T.M. de la sate să considere 
o datorie de cinste și onoare 
antrenarea activă a tineretu
lui în întrecerea socialistă, 
mobilizarea lui la realizarea 
planului fiecărei unități agri
cole în toate sectoarele, la 
executarea lucrărilor în cam
paniile agricole la timpul sta
bilit și la un nivel agrotehnic 
superior.

în fața elevilor și studenți
lor stă sarcina de mare răs
pundere de a studia cu con
știinciozitate, de a se pregăti 
temeinic pentru a deveni 
muncitori și specialiști cu o 
calificare superioară, capabili 
să rezolve problemele comple
xe ale construcției economice și 
culturale, să-și aducă o contri
buție activă în viitoarele 
locuri de producție, acolo unde 
va fi nevoie de munca și pri
ceperea lor. Organizațiile 
U.T.M. din școli și facultăți, 
asociațiile studenților, organi
zațiile de pionieri, prin for
mele specifice muncii lor, sînt 
chemate să ajute tinerii din 
școli și facultăți să se pre
gătească multilateral și te
meinic, să pună la baza pregă
tirii lor munca personală, stu
diul individual, profund și 
permanent, să îmbine strîns 
studiul teoretic cu practica, să 
contribuie la educarea acesto
ra în spiritul dragostei față de 
muncă.

Dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tinerei generații are 
o deosebită însemnătate pen
tru viitorul societății noastre. 
Ca ajutor și rezervă a parti
dului, Uniunea Tineretului 
Muncitor are în centrul mun
cii sale politice educarea ti
nerilor în spiritul dragostei în
flăcărate față de patria noas
tră socialistă, al devotamen
tului nețărmurit față de cauza 
Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. Organizațiile U.T.M., in- 
tensifieîndu-și activitatea po- 
litico-economică, trebuie să 
depună o muncă permanen-

INFORMAȚII
Delegația Universității din 

Oxford — Anglia și-a conti
nuat joi și vineri vizitele în o- 
rașul Iași. Membrii delegației 
au avut întîlniri cu cadre di
dactice de la facultățile de chi
mie, istorie și filologie ale U- 
niversității „Al. I. Cuza", au 
fost oaspeții Institutului agro
nomic „Ion Ionescu de la 
Brad", au vizitat o serie de a- 
șezăminte de cultură ieșene.

La filiala Iași a Academiei 
R.P.R. oaspeții englezi au fost 
primiți de acad. Cristofor Si- 
mionescu, președintele filialei, 
și de alți membri din condu
cerea filialei.

★
Teatrul de păpuși „Țăndări

că" din Capitală pregătește 
pentru spectatorii săi cîteva 
premiere. Astfel, în actuala 
stagiune, copiii vor putea vi
ziona „Catia și crocodilul" de 
Nina Ghernet, „Afin și Dafin" 
de Viorica Filipoiu, iar în cu- 
rînd se va relua spectacolul 
„Drumul piperului" (Magellan) 
de Costel Popovici.

De un bine meritat succes se 
bucură în prezent spectacolele 
„Povestea porcului", „Punguța 
cu doi bani", „Micul prinț", 
care au fost prezentate pînă 
acum de sute de ori.

ir
Orchestra simfonică a Cine

matografiei, sub conducerea 
dirijorului Constantin Bugea- 
nu a prezentat vineri în sala 
Palatului R. P. Romîne opera 
„Flautul fermecat" de Mo
zart, în concert.

Și-au dat concursul soliștii 
loan. Hvonov, Ludovic Spiess, 
Valeria Radulescu, Virginia 
Gudzichevici, Elisabeth Necul- 
ce-Carțiș, Viorica Verbițki, 
Ruxandra Argeșiu, Vasile 
Micu, Niculina Cîrstea și co
rul Radioteleviziunii.

Cer plumburiu, 
fulgi jucăuși, întin
deri nesflrșite de 
zăpadă pe melea
guri clujene. Se 
pare că pe un ase
menea timp doar 
iubitorii sporturilor 
„albe" jubilează. 
Ceilalți sportivi își 
continuă antrena
mentele în săli. Dar 
sînt sporturi care 
par exclusiv legate 
de cîmp, de văzduh.

Noilor obiective industriale — cadre

temeinic pregătite
(Urmare din pag. IJ 

fost pregătiți relativ puțini 
specialiști prin școlile tehnice 
de muncitori calificați, s-a 
impus necesitatea organizării 
unui curs de specializare. Un 
asemenea curs, cu durata de 
6 luni pentru specializarea în 
meseria de mecanici AMC am 
organizat și pe lîngă combina
tul nostru.

Inițial, acest curs a început 
ca un curs facultativ, la care 
a participat un mare număr 
de tineri din orașul Tg, Mureș, 
absolvenți ai școlilor profesio
nale, fără a fi angajați ai în
treprinderii. După terminarea 
ciclului de lecții teoretice, am 
selecționat printr-un examen 
30 de tineri care au devenit 
apoi salariații combinatului 
nostru. Acești tineri sînt acum 
în practica de specializare. 
Cele 250 de ore de pregătire 
teoretică sînt astfel completa
te cu 950 de ore de practică 
la Combinatul de îngrășămin
te azotoase — Piatra Neamț 
și la Fabrica de zahăr din 
Luduș, unități cu un înalt 
grad de automatizare a pro
ducției.

Pregătirea practică a chi- 
miștilor la Piatra Neamț este 
completată și cu o pregătire 
teoretică. Astfel, maiștrii teh
nologi și operatorii chimiști, 
absolvenți al școlilor tehnice 
de muncitori calificați ca Ila- 
rie Opriș, Gheorghe Popa, Izi- 
dor Balâzs, Nicolae Băilă și 
alții urmează în prezent 
cursul de Specializare „Pro
bleme noi în industria arotu-

— De aici începe 
drumul spre văz
duh.

— Cum ? Parașu
tism la sol?

Firește ! Pregăti
rea teoretică a vii
torilor cuceritori ai 
văzduhului are o 
mare însemnătate 
în formarea măies
triei. Anul acesta la 
Cluj se. va desfășu
ra campionatul re
publican de parașu

Parașutiști și 
aeromodeliști

Aviatorii, de pildă, 
au intrat oare în 
vacanță ? Nu !

...O sală spațioa
să, luminată, plină 
de tineri. Sîntem la 
Aeroclubul regional 
Cluj, secția de pa
rașutism. Tabla de 
școală este plină cu 
grafice, desene, să
geți care coboară 
din „văzduh" spre 
mari cercuri „te
restre". Profesorul, 
tovarășul Iosif Tes- 
chler, instructor de 
parașutism, ține să 
precizeze :

tism, dar gazdele 
țin cu tot dinadin
sul să fie la „înăl
țime". Deocamdată 
însă mulți dintre ei 
sînt abia la începu
tul drumului. Iată 
în imaginea nr. 2 
o lecție de cunoaș
tere a parașutei.

A doua zi po
posim la Bistrița. A- 
sistăm la o... primă 
încercare. Cîte ore

de lucru au fost ne
cesare pentru reali
zarea acestei „aero
nave" ? Au fost fă
cute schițe, tăiate 
cu migală zeci de 
baghete, profile din 
placaj calculate la 
milimetru, apoi a. 
samblarea și în
cheierea. Atîfea du- 
pă-amieze de mun
că în atelier, sub 
îndrumarea in
structorului. Șl ia
tă, aparatul este 
gata de zbor, 
cine

Dar 
poate avea 

răbdare pînă cînd 
cîmpul va fi acope
rit de iarbă ? Micii 
constructori d© la 
casa pionierilor din 
Bistrița — instruc
tor Ion Făgărășanu 
— au ieșit să facă 
primele încercări 
(foto nr. 1). Ah, dar 
se pare că un lu
cru a fost uitat: 
„aeronavei" nu i-au 
fost montate schiuri 
pentru aterizare.

Foto reportaj : 
VIOREL 

TONCEANU

T
p

studenților condiții optime de viață"

ta, stăruitoare pentru a ajuta 
utemiștii, întregul tineret să-și 
însușească ideologia marxist- 
leninistă, politica partidului, 
pentru a-1 educa în spiritul 
patriotismului socialist, al in
ternaționalismului, al frăției 
cu tinerii din țările socialiste, 
al solidarității cu tineretul 
progresist din întreaga lume. 
Ele trebuie să-i ajute pe 
tineri să-și făurească profunde 
convingeri comuniste de viață, 
să se formeze ca oameni bine 
pregătiți, cu un larg orizont de 
cultură, oameni de voință și 
caracter, cinstiți și modești, in
transigenți față de concepțiile 
înapoiate, față de orice influ
ență și manifestare a moralei 
și ideologiei burgheze, prezenți 
mereu acolo unde se hotărăște 
îndeplinirea sarcinilor.

Purtînd o profundă și caldă 
recunoștință partidului iubit, 
Comitetului său Central, în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, tineretul pa
triei noastre va pune întreaga 
sa capacitate și pricepere, e- 
nergia sa creatoare în slujba 
desăvîrșirii construcției socia
liste, a înfloririi Republicii 
noastre dragi. Continuînd tra
dițiile eroice ale U.T.C., Uniu
nea Tineretului Muncitor, u- 
temiștii și întregul nostru ti
neret sînt hotărîți să răspundă 
prin fapte, prin muncă perse
verentă, dragostei și încrederii 
partidului, a întregului nostru 
popor.

>

Apreciez mult faptul că instituțiile
de învățămînt superior din Romînia oferă
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învățămîntului. 
înainte de i

I
IICJ a ucuaiau . 

O puternică și 
presie mi-a lăsat

I
Iunie arniteuiuxiiua uiw 

sînt elegant mobilate și 
te cu tot confortul ne

IAprcui 
tuțiile 
din Rc

— Declarațiile profesorii lui Tadakuma Iwai, de 
din Kiotola Universitatea Rit sumei kala

Timp de cîteva zile a fost 
oaspetele țării noastre, la in
vitația Ministerului învăță- 
mîntului, profesorul Tadaku
ma Iwai, de la Universitatea 
Ritsumeikain din Kioto. El a 
vizitat școli de cultură gene
rală și instituții universitare 
din orașele București și Cluj 
și a fost primit la Ministerul

adăugat profesorul 
Iwai, că ele se în- 

viu al 
la

în secția turnătorie a Fabricii 
de porțelan din Cluj

Foto : AGERPRES

a 
oaspetele a avut 
cu un redactor 
romîne de presă, 
lej a declarat:

părăsi țara 
o convorbire 
al Agenției 
cu care pri-

,i plăcută im- 
_______ lăsat vizita făcută 

la complexele de cămine stu
dențești din București și Cluj. 
Căminele și cantinele au o 
linie arhitectonică modernă, 

i dota- 
„_ __ _______  necesar.
Apreciez mult faptul că insti- 

A de învățămînt superior 
Romînia oferă studenților 

asemenea condiții optime de 
viață. Am remarcat, de ase-

menea, a 
Tadakuma 
cadrează în ritmul 
construcțiilor ce se înalță 
tot pasul atît în Capitală cît 
și în restul țării.

în legătură cu instituțiile 
social-culturale pe care le-a 
vizitat, oaspetele s-a referit 
îndeosebi la Muzeul de istorie 
din Cluj ,manifestînd un inte
res deosebit față de noile des
coperiri arheologice din Tran
silvania. Judicios expuse, pie
sele arheologice pe care le-am 
cercetat la acest muzeu — a 
spus el — permit cunoașterea 
unor importante perioade is
torice din trecutul poporului 
romîn. Am convingerea că în 
aceste localități vor mai fi 
scoase la iveală prețioase do
cumente de acest fel.

în încheiere, el a mulțumit 
pentru ospitalitatea caldă cu 
care a fost înconjurat în 
timpul vizitei în Romînia.

(Agerpres)

lui"; organizat de minister 
pentru muncitorii de la Com
binatul chimic Craiova și de 
combinatul nostru în orașul 
Piatra Neamț. Tematica cursu
lui, după cum indică și titlul, 
cuprinde procedeele moderne 
apărute în ultima vreme în 
industria azotului. La un alt 
curs organizat de minister pe 
tema „Fabricarea oxigenului" 
participă și personal cu pregă
tire medie din cadrul combi
natului nostru-

Pentru a asigura la deschi
derea combinatului numărul 
suficient de cadre bine pregă
tite, s-a prevăzut ca pînă în 
anul 1965 toți inginerii să 
termine un curs de speciali
zare. Astfel, se vor organiza 
pentru ingineri cursuri des
pre : „Tehnologii modeme în 
fabricarea amoniacului, acidu
lui azotic și a azotatului de 
amoniu", „Metode moderne de 
analiză" și „Protecția anti- 
eorosivă în industria chi
mică".

O altă sursă de cadre pen
tru combinatul nostru sînt 
școlile profesionale. încă din 
anul 1963, specialiștii din par
tea combinatului au asistat la 
examenele de admitere orga
nizate de minister prin sfatul 
popular regional. După exa
men, elevii au fost repartizați 
în diferite centre țle școlari
zare : Craiova, Făgăraș, Victo
ria și Cîmpina unde se pregă
tesc pentru diferite meserii 
(electricieni, operatori chi- 
miști, laboranți, lăcătuși, me
canici AMC etc.). Pentru a 
asigura o pregătire temenică 
a acestor elevi, ne-am intere
sat în mod permanent de acti
vitatea lor și am insistat ca în 
practică să fie repartizați în 
sectoare de producție asemă
nătoare cu locul de muncă 
unde vor lucra după termina
rea școlii. De asemenea, am 
trimis în aceste școli delegați

din partea combinatului nos
tru pentru a analiza activita
tea elevilor noștri, felul cum 
progresează în însușirea mese
riei, condițiile lor de studii și 
de practică.

în legătură cu pregătirea de 
muncitori calificați pentru li
nele meserii avem totuși greu
tăți. De pildă, viitorii lăcătuși 
și electricieni de întreținere 
care învață în diferite școli 
profesionale din regiune nu 
au în toate cazurile condiții 
corespunzătoare de practică, 
legate de specificul muncii 
într-un combinat chimic. De 
pildă, la Școala profesională 
de construcții din Gheorghieni 
învață o clasă de electricieni 
și o clasă de lăcătuși. Datorită 
faptului că pregătirea teoreti
că alternează cu orele de 
practică în producție, nu a fost 
posibilă organizarea practicii 
în unități Industriale cu in
stalații similare cu cele cu 
care va fi dotat combinatul 
nostru șl pe care vor trebui 
să le deservească după termi
narea școlii. Considerăm că ar 
fi mult mai bine dacă tinerii 
care se califică în școli profe
sionale pentru unități noi, cu 
instalații moderne, ar fl școla
rizați în grupuri școlare de pe 
lîngă marile întreprinderi, 
care pot asigura și condiții 
bune de practică.

De recrutarea și buna pre
gătire a cadrelor care vor ex
ploata în viitor instalațiile din 
cadrul combinatului nostru 
depinde în mare măsură pu
nerea în funcțiune la termen 
și în bune condiții a instala
țiilor precum și atingerea pa
rametrilor de proiect în 
timpul cel mai scurt. De aceea 
vom căuta ca și în continuare 
să punem aceste probleme în 
centrul atenției tuturor facto
rilor de răspundere din între
prindere.

Tinerii zootehniști 
la sfat

(Urmare din pag. I)

ales la Apoldul de Sus, Apol- 
dul de Jos și Dobîrca se orga
nizează periodic duminici ale 
tineretului în cinstea tinerilor 
zootehniști. Toate aceste ac
țiuni sînt de natură să stimu
leze activitatea tinerilor, să-i 
Iacă să îndrăgească și măi 
mult propria lor meserie, șă se 
simtă pentru totdeauna legați 
de ea.

★
în curînd se va încheia pe

rioada de stabulație. Mii de 
bovine vor părăsi grajdurile 
stabilindu-se pentru cîteva 
luni în taberele de vară. Mă
suri se iau încă de acum și'ti
nerii prezenți la consfătuire, 
secretarii organizațiilor U.T.M. 
din G.A.C., au dezbătut și a- 
ceastă problemă. Ca o primă 
sarcină care le revine în 
această perioadă este cu
rățirea și întreținerea pă
șunilor și a fînețelor. Ti
nerii din raionul Sebeș 
s-au angajat că vor participa 
în aceste zile prin muncă pa
triotică la curățirea a peste 
10 000 de ha de pășune (îm
prăștiatul mușuroaielor, strîn- 
gerea resturilor vegetale, com
baterea buruienilor). Este lău
dabilă acțiunea tinerilor din 
G.A.C. din Vingard care, mo
bilizați de organizația U.T.M., 
au început de pe acum, ală
turi de alți colectiviști, cură
țirea a 300 hectare de pășune; 
urmîndu-le exemplul, cei din 
G.A.C. Secășel și Păuca ime

diat după consfătuire au în
ceput să iasă la curățirea a 
223 și respectiv 314 ha cu pă
șune.

Un mare număr de tineri 
din raionul Sebeș vor fi mobi
lizați la amenajarea celor 20 
de tabere de vară pe pășuni, 
la strîngerea materialului pen
tru umbrare și șoproane, la 
construirea acestora. Aceste 
acțiuni de muncă patriotică 
încep de acum și vor continua 
atît în luna curentă cît și în 
luna aprilie, „luna muncii pa
triotice".

în taberele de vară, vor 
merge să îngrijească vitele 
numeroși tineri. Organizațiile 
U.T.M. — s-a subliniat în con
sfătuire, trebuie să se îngri
jească încă din perioada ac
tuală ca ei să aibă asigurate 
toate condițiile necesare unui 
trai cît mai plăcut acolo, de
parte de sat. Din baracamen- 
tele lor să nu lipsească ziare
le, cărțile, broșurile, materia
lul sportiv ; duminicile să se 
organizeze excursii ale celor
lalți tineri colectiviști, ale ce
lor ce activează în formațiile 
artistice, care să-și petreacă 
timpul liber împreună cu ti
nerii îngrijitori de animale.

Dezbătînd asemenea proble
me, consfătuirea tinerilor 
crescători de animale din ra
ionul Sebeș a constituit un 
fructuos schimb de experien
ță, o tribună de popularizare 
a celor mai bune metode de 
muncă.

Trustul minier „Oltenia" Craiova
Str. Someș nr. 11 — Telefon 1490—1491

Angajează de urgență:
— Ingineri constructori
— Ingineri electromecanici
— Ingineri mineri, secție exploatare
— Economisii
— Tehnicieni electromecanici
Doritorii se vor adresa la Trustul minier „Olte

nia", serviciul personal — Învățămînt.iip
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documentare
Pe ecranele cinematografe

lor vor rula, în curînd, noi 
filme documentare realizate 
de studioul „Alexandru Sa- 
hia".

Printre viitoarele premiere 
se numără documentarele 
„Urcușul", un omagiu adus 
muncitorilor de la cariera de 
piatră Lespezi, situată la 
1 300 m în masivul Bucegi, șî 
„Adevărata putere", care în
fățișează dezvoltarea econo
mică și culturală a regiunii 
Suceava. Alcătuit din patru 
schițe coregrafice, pe versuri 
de Tudor Arghezi, documen
tarul „Ritmuri potrivite" pre
zintă spectatorului momente 
din creația unor interpret! de 
frunte ai baletului nostru.

Despre activitatea ingineri
lor de la Uzinele metalurgice 
din Sinaia și despre dezvolta
rea neîntreruptă a Uzinelor 
„Tractorul" din Brașov, tra
tează alte filme documentare, 
aflate în lucru la Studioul 
„Alexandru Sahia".

(Agerpres)



încheierea lucrărilor 0. M. S
Cuvintul reprezentantului

R. P. Romine

Luări de poliții in favoarea conferinței

O.N.U. pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 20 (Agerpres). — 
Vineri au luat sfîrșit la Geneva 
lucrările celei de-a 17-a Adu
nări Mondiale a Sănătății.

După ce au luat cuvîntul re; 
prezentanții U.R.S.S., Voltei 
Superioare, Nepalului, Vene- 
zuelei, R.A.U. și Filipinelcr, 
președintele adunării dr. A- 
fridi, a declarat închise lucră
rile începute la 3 martie.

La ședința plenară a fost a- 
doptat proiectul de rezoluție 
asupra dezarmării și sănătății 
propus de Comisia pentru pro
gram și buget.

In rezoluție se arată că A- 
dunarea Mondială a Sănătății 
cere Organizației Națiunilor 
Unite să insiste pe lîngă con
ferința Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare pentru 
examinarea atentă și rapidă a 
propunerilor privind folosirea 
resurselor eliberate ca urmare 
a reducerii bugetelor militare, 
în scopul creării unei economii 
pașnice și al realizării proiec
telor de dezvoltare economico- 
socială a tuturor țărilor și re
giunilor sărace și slab dezvol
tate pentru ca acestea să poa
tă asigura populației bunăsta
rea completă fizică, intelectua
lă și socială. „Adoptînd aceas
tă rezoluție, Comisia pentru 
program și buget își exprimă 
convingerea că dezvoltarea 
economică va deschide largi 
perspective pentru soluționa - 
rea problemelor fundamentale 
care preocupă astăzi opinia 
publică mondială, oferind tu
turor popoarelor lumii posibi
lități efective de a ajunge la 
un nivel de sănătate corespun
zător", Comisia a luat notă cu 
satisfacție de reducerea buge
telor militare, anunțată oficial 
de U.R.S.S. și S.U.A. precum și 
de propunerile prezentate con
ferinței celor 18 state pentru 
dezarmare.

Luînd cuvintul în cadrul lu
crărilor acestei comisii, dele
gatul R. P. Romîne, Valeriu 
Tudor, a subliniat că rezoluția 
este o încercare meritorie me
nită să determine, deși doar 
parțial, rolul Organizației 
Mondiale a Sănătății în solu
ționarea problemelor dezarmă
rii. O.M.S. va da astfel un bun 
exemplu, situîndu-se printre 
aceia care țin pasul cu dezide
ratele epocii noastre. Lumea 
se află la un punct cînd fon
durile necesare pentru sănăta. 
tea omenirii și lupta împotri
va bolilor depind într-o mă
sură importantă de progresul 
făcut pe calea dezarmării.

Adoptarea rezoluției prezen
tate de 14 delegații, printre care 
se numără în calitate de coau
tor și R.P. Romînă, reprezintă 
cel mai bun răspuns la apelul 
lansat de Adunarea Generală 
a O.N.U. care a invitat guver
nele și instituțiile aparținînd 
sistemului Națiunilor Unite 
să-și îndrepte atenția asu
pra problemelor economice și 
sociale ce vor fi ridicate ca 
urmare a înfăptuirii dezar
mării.

Convorbirea
președintelui Austriei

cu tovarășul Mihail Florescu
VIENA. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmi
te : Președintele Austriei, dr. 
Adolf Schărf, l-a primit vi
neri dimineața pe ministrul 
industriei petrolului și chimiei 
din R.P. Romînă, Mihail Flo
rescu, care a fost însoțit de 
șeful agenției economice de la 
Viena, Constantin Stoica. 
Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Silviu Munteanu, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Romîne la Viena, a 
oferit vineri o masă în 
saloanele ambasadei. Au par
ticipat : ministrul comerțu
lui și reconstrucției al Aus
triei, dr. Fritz Bock, președin
tele Tîrgului internațional din 
Viena, Eduard Strauss, dr. 
Heinrich Standenat, șeful sec
ției economice din Ministerul 
de Externe, A. Kolbinger, se
cretar general al Camerei de 
comerț, precum și alte perso
nalități ale vieții economice 
din Austria.

Seara, președintele Camerei 
de comerț a Austriei, ing. 
Rudolf Sallinger, a oferit o 
masă în cinstea delegației e- 
conomice a R. P. Romîne.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Ziarul „Financial Times0 scrie 
într-un articol consacrat con
ferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare că nu 
se poate presupune că în urma 
acestui Forum se va produce 
peste noapte o revoluție în 
practica comercială. însemnă
tatea conferinței, după cum se 
semnalează în articol, va cons
ta probabil „în acea influență 
pe care o va exercita asupra 
gîndirii economice, precum și 
în faptul că va determina re
vizuirea principiilor tradițio
nale pe care se fundamenta 
pînă în prezent comerțul inter
național".

ADDIS-ABEBA 20 (Ager
pres). — „Sarcina principală 
a Conferinței de la Geneva 
trebuie să fie elaborarea și a- 
probarea unui nou cod pentru 
problemele comerțului inter
național, care trebuie să țină 
seama de realitatea situației 
existențe și de particularitățile 
problemelor epocii noastre", a 
declarat ministrul comerțului 
și industriei al Etiopiei, E Ma- 
konnen.

„In ultimii ani, g arătat el, 
au avut loc mari schimbări in

relațiile dintre țările dezvol
tate și cele în curs de dezvol
tare. Statele care au devenit 
independente nu mai vor să 
rămînă numai furnizoare de 
materii prime, ci vor să-și 
dezvolte propria lor industrie".

Ministrul etiopian a arătat 
că materiile prime care se ex
portă din țările în curs de 
dezvoltare se ieftinesc conti
nuu, în timp ce prețurile la 
produsele industriale ale țări
lor dezvoltate cresc mereu. 
Toate acestea constituie o po
vară dublă pentru țările în 
curs de dezvoltare, o piedică 
pentru progresul lor. Noi vrem 
stabilirea pe piața mondială a 
unor prețuri stabile pentru 
materiile noastre prime și la 
articolele industriale impor
tate, a subliniat el.

Referindu-se la caracterul 
reprezentativ al acestei confe
rințe, lordul Abbish, și-a ex
primat speranța că la Geneva 
va avea loc un schimb util de 
păreri și vor fi discutate pro
blemele comerțului mondial și 
ale industrializării țărilor a- 
flate în curs de dezvoltare.

Lordul Abbish și-a exprimat 
părerea că țările industriale nu 
trebuie să se limiteze doar la 
importul de materii prime din 
țările aflate în curs de dez
voltare. Noi, a continuat el, 
trebuie să deschidem piețele 
noastre și pentru produsele 
industriei prelucrătoare din a- 
eeste țări.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
Vicepreședintele Camerei de 
comerț din Londra, lordul 
Abbish, a declarat, într-o con
vorbire cu corespondentul a- 
genției TASS, că, Conferința 
Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare va contri
bui la dezvoltarea comerțului 
mondial.

LONDRA 20 (Agerpres). — 
La sfîrșitul conferinței miniș
trilor comerțului din țările 
membre ale Commonwealth- 
ului britanic, care s-a desfă
șurat la Londra joi și vineri, 
a fost dat publicității un co
municat în care se arată că 
discuțiile purtate au scos în 
evidență însemnătatea acorda
tă de guvernele Common- 
wealthului conferinței O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare și 
dorința de a contribui la 
succesul acesteia.

Demonstrația muncitoarelor 
japoneze de la întreprinde
rea de aparate electronice 
din Tokio împotriva expe
riențelor cu arme nucleare. 
Reproducere din Zeit im Bild

Declarația primului ministru al Greciei

u
în problema cipriotă Prezente

Cuvîntarea președintelui Braziliei

(Agerpres).NEW YORK 20
— Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, continuă consultările 
sale cu o serie de reprezen
tanți ai țărilor interesate în 
problema Ciprului. Agenția 
France Presse relatează că joi 
după-amiază, U Thant a avut 
întrevederi cu reprezentantul 
Marii Britanii la O.N.U., Pa
trick Dean, cu însărcinatul cu 
afaceri al delegației irlandeze 
la O.N.U., Tadhg Sullivan, și cu 
generalul McKeown, șeful sta
tului major al armatei irlan
deze.

La Nicosia, tratativele pri
vind încheierea unui acord de 
încetare definitivă a focului în 
localitatea Ghaziveran au con
tinuat în tot cursul zilei de joi 
și a nopții de 19 spre 20 mar
tie, între reprezentantul perso
nal al secretarului general al 
O.N.U. în Cipru, P. Spinelli, 
generalul brazilian Carlos Flo
res și generalul Carver, co
mandantul forțelor britanice a- 
flate în Cipru, pe de o parte, 
și președintele Makarios și 
vicepreședintele Kuciuk pe de 
altă parte. Corespondentul din 
Nicosia al agenției France 
Presse, citind surse oficiale ale 
observatorilor O.N.U. în Cipru, 
arată că joi seara, atît preșe
dintele Makarios cît și vice
președintele Kuciuk au făcut 
cunoscut că regretă sincer 
evenimentele de la Ghaziveran 
care s-au soldat din nou cu 
morți și răniți de ambele părți

într-un mesaj adresat repre
zentantului personal al secre
tarului general al O.N.U. în 
Cipru, P. Spinelli, vicepreșe
dintele Kuciuk, referindu-se la

sarcina forței O.N.U. în Cipru, 
a cerut ca aceasta să „preia 
controlul asupra tuturor aero
dromurilor Și porturilor insu
lei".

ATENA 20 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat zia
rului „Allaghi", care apare în 
insula Creta, președintele Ma
karios al Ciprului a declarat: 
„Nu încape îndoială că rezo
luția Consiliului de Securitate 
a deschis calea spre soluțio
narea justă a problemei ci
priote. Soluționarea problemei 
Ciprului trebuie să fie în con
formitate cu Carta Națiunilor 
Unite".

Totodată, președintele Ma
karios a arătat că „unele ac
țiuni ale forțelor britanice din 
Cipru au provocat nemulțu
mirea ciprioților de origină 
greacă".

NICOSIA 20 (Agerpres). — 
Ministrul de externe cipriot, 
Kyprianu, a plecat vineri spre 
New York unde urmează să 
discute cu secretarul general 
al O.N.U., U Thant, .........
aspecte ale rolului 
O.N.U. în Cipru. El s-a oprit 
pentru o zi la Atena pentru a 
avea întrevederi cu reprezen
tanți ai guvernului grec. Pe 
aeroportul din Atena, Kypria
nu a declarat ziariștilor, după 
cum relatează Associated 
Press, că situația din insulă 
este calmă, cu excepția unor 
incidente minore în unele re
giuni.
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Popas în La Chaux de Fonds din Alpii elvețieni.

Pregătiri pentru evacuarea 
membrilor expediției peruviene
LIMA 20 (Agerpres). — 

După cum transmite cores
pondentul din Lima al agenției 
France Presse, cei 34 de mem
bri ai expediției peruviene a- 
sediați în pădurea virgină de 
indieni au cunoscut joi prima 
zi de odihnă după ce au tre
buit să se apere timp de o 
săptămînă împotriva atacurilor 
indienilor înarmați cu arcuri 
cu săgeți otrăvite. în prezent 
se fac planuri pentru evacua
rea membrilor expediției și a 
coloanei militare sosite în aju
torul lor. La Lima urmează să 
sosească din Panama două eli
coptere americane care vor

pleca imediat spre zona unde 
se află expediția. Este posibil 
ca operațiile de evacuare să 
înceapă sîmbătă.

Potrivit agenției, în ciuda 
sosirii coloanei de ajutor, in
dienii nu s-au retras și conti
nuă să supravegheze luminișul 
în care se află expediția din 
vîrful arborilor care se găsesc 
la o distanță de numai 200 de 
metri. Atacurile lor însă au 
încetat.

Avioane ale forțelor aeriene 
peruviene au parașutat din 
nou alimente și arme celor a- 
sediați, dar s-au abținut să 
mitralieze pe indienii care în
conjoară luminișul.

romînești
PARIS. — Corespondentul 

Agerpres G. Dascal transmite: 
Vineri, șeful delegației univer
sitare romîne care vizitează 
Franța, acad. prof. Gh. Mi- 
hoc, rectorul Universității din 
București, a ținut o conferință 
la Institutul de statistică al 
Facultății de științe din Paris. 
De asemenea, acad. prof. Al. 
Rosetti, decanul Facultății de 
limbă și literatură romînă 
membru al delegației, a rostit 
o conferință Ia Sorbona.

condusă de 
prof. Gh. Mihoc, rec- 

universității. Au partici- 
Jean Basdevant, mini- 
plenipotențiar, director

PARIS. — Dr. Victor Dimi- 
triu, ambasadorul R. P. Romî
ne la Paris, a oferit vineri un 
dejun cu prilejul prezenței Ia 
Paris a delegației universitare 
din București, 
acad, 
torul 
pat: 
stru
general în M.A.E., Jean Roche, 
rectorul universității din Pa
ris, Robert Davril, directorul 
general al învățămîntului su
perior din Ministerul Educa
ției Naționale, Andre Miram- 
bel, directorul școlii de limbi 
orientale, decani a numeroase 
facultăți, profesori ai univer
sității din Paris, înalț! func
ționari ai Ministerului Aface
rilor Externe precum și mem
bri ai ambsadei.

Dejunul s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

BRASILIA 20 (Agerpres). -— 
După cum anunță agenția 
Prensa Latina, într-o cuvîntare 
rostită cu prilejul ceremoniei 
semnării contractului privind 
construirea unei centrale elec
trice în statul Rio de Janeiro, 
președintele Braziliei, Joao 
Goulart, a condamnat cu ve
hemență forțele ultrareacțio- 
nare din țară care se opun în
făptuirii măsurilor menite să 
contribuie Ia dezvoltarea țării. 
„Aceleași voci, care se ridică 
astăzi împotriva reformelor 
fundamentale, a spus el, s-au 
opus ieri împotriva abolirii 
sclavajului, împotriva indepen
denței țării și a luptei între
gului popor".

Președintele i-a chemat pe

oamenii muncii de la orașe și 
sate, pe studenți, intelectuali 
și militari la unitate în lupta 
pentru realizarea transformări
lor necesare. El a subliniat că 
„libertatea Braziliei se află în 
mîinile poporului însuși", sub
liniind că „în țară nu va fi 
liniște, atîta timp cît majorita
tea brazilienilor suferă de foa
me, de lipsă de școli și asis
tență medicală".

Goulart a subliniat din nou 
necesitatea revizuirii actualei 
constituții. El a spus că fără 
aceasta este imposibilă înfăp
tuirea reformei agrare. Preșe
dintele s-a pronunțat, de ase
menea, pentru acordarea drep
tului de vot 
carte.

ATENA 20 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută după 
alegerea președintelui Parla
mentului grec, primul ministru 
Papandreu a anunțat că dacă 
guvernul grec nu va obține la 
viitorul scrutin o majoritate 
satisfăcătoare de voturi, baza
tă pe totalitatea deputaților 
Uniunii de centru, „voi reco
manda regelui dizolvarea par
lamentului și fixarea unor noi 
alegeri". La primul tur de 
scrutin al alegerii candidatu
lui la postul de președinte al 
parlamentului, 30 de deputați 
ai Uniunii de centru au votat 
împotriva candidatului pro
pus.

Totodată, Papandreu a de
clarat că a luat hotărîrea să 
excludă din Partidul Uniunii 
de Centru pe Elias Tzirimocos 
și pe Savas Papapolitis, con
siderați drept principalii orga
nizatori ai acestei „rebeliuni" 
în partid. Acest incident, arată 
agenția France Presse, inter
venit înaintea punerii în dis
cuția parlamentului a declara-

ției-program a guvernului, 
produs o vie surprindere 
toate cercurile politice din 
tena și îndeosebi în rîndul 
opoziției guvernamentale care 
îl consideră drept „prima . fi
sură cu consecințe neprevizi
bile" în sînul majorității gu
vernamentale.

Presa greacă comentează pe 
larg situația creată în urma 
greutăților ivite în cadrul U- 
niunii de centru în legătură 
cu alegerile organelor de con
ducere ale parlamentului.

în legătură cu aceasta, zia
rul „To Vima" (centru) scrie 
că evenimentele de joi au 
constituit o manifestare pu
blică a crizei centrului în ziua 
deschiderii noului parlament. 
Ziarul „Eleftheria" (centru) 
califică acțiunea grupului care 
a votat împotriva candidatului 
propus drept „o lovitură de 
stilet aplicată pe la spate gu
vernului. Akropolis (E.R.E.) 
consideră că joi s-a produs o 
fisură în majoritatea guver
namentală.

a 
în 
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celor care nu știu CONGO: economică grea

Guvernul Libiei insistă 
lichidării bazelor militare 

teritoriul său
TRIPOLI. — Intr-o cuvîn

tare rostită în senatul țării, 
primul ministru al Libiei, 
Mahmud Muntasir a reafirmat 
că „guvernul Libiei va duce 
tratative cu S.U.A. și Anglia 
în legătură cu lichidarea baze
lor militare și în legătură cu 
stabilirea datei evacuării to
tale a trupelor străine, de pe 
teritoriul libian precum și în 
legătură cu denunțarea trata
telor respective încheiate cu 
aceste țări".

„Schimbarea situației inter
naționale și poziția statelor 
frățești față de Libia, a decla
rat primul ministru, ne-au de
terminat să lichidăm bazele 
străine de pe teritoriul nostru 
și să nu prelungim termenul 
de acțiune al tratatelor înche
iate cu S.U.A. și Anglia".

Primul ministru a spus că

In legătură cu reglementarea
conflictului americano-panamez

WASHINGTON 20 (Agerpres). 
Consiliul Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.) a anunțat că 
președintele acestui organism, 
Juan Bautista de Lavalle (Peru) 
va asigura personal menținerea 
contactelor între guvernele S.U.A. 
și Republicii Panama pentru even
tualitatea unei reglementări a con
flictului dintre cele două țări. 
In același timp, comisia specială 
de mediere a O.S.A. în acest con
flict a acceptat să continue mi
siunea ei.

Referindu-se la stadiul eforturi
lor de mediere în conflictul ame
ricano-panamez, corespondentul 
din Washington al agenției France 
Presse transmite un comentariu în 
care scrie, printre altele : „Sar
cina comisiei de mediere se anun
ță extrem de delicată. Se pune în
trebarea cum vor reuși cei cinci 
ambasadori latino-americani să 
obțină din partea celor două gu
verne ca, • într-un an de alegeri 
prezidențiale (în S.U.A. ca și în 
Panama),, considerentele de ordin

electoral să nu intervină în decla
rațiile publice care, de o parte și 
de cealaltă, trebuiau să însoțească 
publicarea acordului. De partea 
panameză, guvernul a luat o pozi
ție netă afirmînd că este gata să 
îndeplinească acordul realizat de 
comisia de mediere. Dar în cercu
rile oficiale americane s-a remar
cat că unele interpretări date 
acordului de către conducătorii 
panamezi permit să se creadă că 
identitatea de vederi nu ar fi 
completă.

Incepînd de duminică — conti
nuă agenția — a fost creată o 
confuzie extrema prin declarațiile 
unei înalte personalități guverna
mentale americane și apoi aceea a 
președintelui Johnson, declarații 
potrivit cărora „nici o identitate 
de .vederi" nu a fost realizată în
tre Washington și Ciudad de Pa
nama. Declarațiile respective au 
fost făcute chiar în momentul cînd 
comisia O.S.A. anunța realizarea 
unui acord.

asupra
de pe

apolitica externă și 
guvernului libian 
întărirea poziției țării în 
mea arabă, precum și pe arena 
internațională. El a adăugat că 
Libia își va îndeplini obliga
țiile asumate față de Liga ță
rilor arabe, Organizația Națiu
nilor Unite și Organizația Uni
tății Africane.
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LEOPOLDVILLE 20 (Ager
pres). — Ziarul 
într-un articol al coresponden
tului său de Ia Leopoldville, 
examinînd situația economică 
din Congo, menționează că a- 
ceastă țară trece printr-o si
tuație economică foarte grea, 
caracterizată prin creșterea in
flației și activizarea „bursei 
negre".

Referindu-se la starea in
dustriei, ziaristul francez își 
exprimă părerea că în viitorul 
apropiat se va înregistra o 
considerabilă reducere a volu
mului producției, determinată 
de instabilitatea din țară, de 
reducere considerabilă a con-

„Les Echos",
sumului etc. Majorarea prețu
rilor la produsele de primă ne
cesitate, înghețarea salariilor 
muncitorilor și funcționarilor 
au dus la situația dezastruoasă, 
în care mii de familii congo
leze suferă de pe urma foa
metei.

Una din cauzele situației 
precare a economiei congoleze, 
se subliniază în articol, o cons
tituie cheltuielile militare că
rora li s-au alocat trei pătrimi 
din bugetul țării. Aceste chel
tuieli uriașe pentru armată, 
conchide ziarul „Les Echos", 
nu pot contribui la soluționa
rea greutăților 
care se află în

politice interne 
iața țării.

PRAGA 20 — Coresponden
tul Agerpres transmite : Prof. 
Gh. Nițescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
R. P. Romîne în R. S. Ceho
slovacă, a oferit o gală de fil
me în localul ambasadei 
R.P.R. din Praga, în cadrul 
căreia a fost prezentat filmul 
artistic „Codin'* și documenta
rul „Produse romînești pentru 
export". Ambele filme s-au 
bucurat de succes.

de copii din Peru, mor din cauza- 
unor boli provocate de subalimen- 
tafie. El a subliniat că un mare 
număr din cei 300 000 de copii 
tratați anual de medicii acestui 
spital suferă de subalimentație.

PARIS — Uniunea Națio
nală a Studenților Francezi a 
dat publicității o declarație 
prin care își exprimă solidari
tatea cu studenții spanioli care 
luptă împotriva regimului 
franchist. In declarație se cere 
să se pună capăt persecutării 
studenților antifasciști care au 
participat la recenta demon
strație de protest împotriva 
măsurilor guvernului în dome
niul învățămîntului.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță agenția TASS, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, va 
vizita în luna mai Republica 
Arabă Unită, la invitația pre
ședintelui R.A.U., Gamal Ab
del Nasser.

Data vizitei a fost stabilită 
în urma unui schimb de me
saje între președintele R.A.U. 
și șeful guvernului sovietic. 
N. S. Hrușciov și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu posi
bilitatea ce i-a fost oferită de 
a lua parte la festivitățile pri
lejuite de încheierea construc
ției primei părți a barajului 
de la Assuan și de acoperirea 
albiei Nilului.

BUDAPESTA. — La 20 mar- 
tie au continuat lucrările ce
lui de al III-lea Congres al 
Frontului Popular Patriotic 
din R. P. Ungară. După cuvîn- 
tările unor delegați, mai mulți 
oaspeți de peste hotare au sa
lutat congresul. în numele 
delegației romîne a luat cu- 
vîntul Gheorghe Stoica, mem
bru al C.C. al P.M.R., șeful 
Direcției pentru problemele 
organelor locale ale adminis
trației de stat din Consiliul de 
Miniștri.

LIMA. — Medicul Peruvian Jil- 
berto Morei, a declarat reprezen
tanților presei că 20 la sută din 
copiii internați la spitalul central

BUENOS AIRES —- După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
guvernul argentinian a anunțat că 
se va ocupa singur de explorarea 
și exploatarea zăcămintelor de 
țiței care aparțineau companiilor 
străine. După cum se știe, în no
iembrie anul trecut guvernul Ar
gentinei a anulat contractele cu 
companiile străine din această ra
mură. Specialiștii argentinieni au 
declarat că compania petrolieră 
de stat dispune de toate mijloa
cele necesare pentru extracția ți
țeiului și asigurării depline a țării 
cu combustibil.

Presa argentiniană anunță 
unele companii străine au părăsit 
deja zăcămintele exploatate de ele.

întineresc !O nouă descoperire 
— Lipotropina

Oameni care
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prezent la Universitatea din 
California, au anunțat desco
perirea unui nou hormon care 
are o putere considerabilă a- 
supra eliminării grăsimilor din 
organism. Acest hormon, de
numit lipotropina, este secre
tat de glanda hipofiză, situată 
în partea inferioară a creie
rului.

Descoperirea celor doi cer
cetători a avut loc întîmplător 
cînd efectuau experiențe asu
pra mieilor, destinate să per
fecționeze extracția „acth-u- 
lui“ (hormon al hipofizei care 
stimulează glanda cortico-.su- 
prarenală). In cursul fazei de 
separare a fost remarcată pre
zența unei substanțe chimice

dăruiesc încă 10 ani și... operația 
de întinerire continuă.

necunoscute. Analiza acestei 
substanțe a permis să se stabi
lească că este vorba de un 
hormon deosebit de cele cuno
scute ca fiind produse de hi
pofiză. Experiențele făcute pe 
șoareci și cobai cu acest nou 
hormon au arătat că el are o 
capacitate foarte mare de a 
dizolva grăsimile.

Dr. Li a declarat că nu este 
încă sigur dacă lipotropina este 
produsă și de hipofiză umană 
sau dacă extrasul de hipofiză 
animală poate avea vreun 
efect asupra grăsimilor umane. 
Descoperirea a permis totuși 
să se spere că va deveni posi-

bil tratamentul hormonal al 
obezității și al arteriosclerozei.

Primul concediu
Ia 100 de ani !

Fenicia, Egipt, Macedonia, Grecia, 
Roma. Mai multe clopote au fost 
scoase la lumină de arheologii care 
au cercetat ruinele orașelor Pompei 
și Herculanum acoperite de lava 
vulcanului Vezuviu. Potrivit cerce
tărilor savanților, pe atunci clopo
tele serveau pentru a chema pe 
sclavi la lucru și pentru a marca 
orele de odihnă.

Din istoria... clopotului
an in an 

mai tineri. Acest lucru se obține 
cu ajutorul unei simple operații... 
aritmetice. într-adevăr, potrivit 
obiceiurilor locale, atunci cînd un 
copil vine pe lume el primește 
vîrsta de 60 de ani. Cînd copilul 
a împlinit un an, acesta nu se a- 
dună ci se scade din cei 60, ast
fel încît el are vîrsta de... 59 de 
ani. In felul acesta în arhipelagul 
Mergui numeroși maturi au 7 sau 
chiar 5 ani! Cînd un locuitor al 
arhipelagului aniversează împlini
rea vîrstei de... o ani atunci i se

c
rie destul de îndelungată, 
suficient de amintit că cel 
vechi clopot din lume descoperit 
pînă în prezent are o vechime de 
peste 3 000 de ani și a fost gă
sit în palatul Nemrod din Babilon 
In numeroase morminte antice au 
fost descoperite clopote mici ceeace 
demonstrează că ele erau bine cu
noscute de popoarele din antichi
tate. Asemenea clopote existau în

lopotele, mari și mici, așa 
cum le cunoaștem în vre
murile noastre, au o isto- 

Este 
mai

Un nou premiu

Din inițiativa producători
lor și distribuitorilor de 
filme franceze, anul a- 

cesta se va decerna la Festiva
lul de la Cannes un nou pre
miu și anume : ..Tichetul de 
aur". Premiul va fi acordat 
unui film francez și unui film 
străin de lung metraj.

Pot candida pentru acest 
premiu realizări 'cinematogra
fice care nu au fost încă pro
iectate.

o glumă.
Gustav 

aniversa 
a decla- 
să-și ia.

u este vorba de nici 
Pescarul suedez 
Larsson care va 

anul acesta zoo de ani 
rat că intenționează 
pentru prima oară în viața lui, un 
concediu de odihna. Intrucît pînă 
acum nu a părăsit niciodată pro
vincia sa natală el a anunțat că 
va petrece acest concediu în Egipt. 
„Abia aștept să urc pe o cămilă, 
să vizitez Assuanul și să pescuiesc 
în Nil" a spus el.
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